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Omslag: Liselotte Svensson framför sin forskningsgrupps poster på
barnspråkskonferensen i Madison.

HUR SKA VI KUNNA SKYDDA VÅR LOGOPEDISKA
KOMPETENS?
Vilka kvalifikationskrav ställs för utbildning i The Hanen Program?

RAPPORTER FRÅN CPLOL
Årsmöte och arbetsgrupper i Berlin maj 2002.

NY METOD FÖR FORSKNING OM SOCIAL KOMMUNIKATION
Liselotte Svensson berättar om sitt arbete vid universitetet i Seattle.

LIDCOMBEBEHANDLINGEN - ER DEN GOD? OG HVORFOR
IKKE?
Eigil Laulund är kritisk till den australiensiska metoden.

TILL MINNE AV SUSANNA NILSSON

INTRESSANT OM PRAGMATIK I LUND
Referat från Dorothy Bishops föreläsning i april.

EXAMENSARBETEN I LOGOPEDI
Sammanfattningar av magisteruppsatser från Lund 2002.

STUDENTUELLT
Esprit d’escalier.

ANSLAGSTAVLAN OCH KURSKALENDARIET

RECENSION
Två barnböcker av Rose-Marie Dietrichson recenseras.
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Ledare

Vad är CPLOL?

I samband med en träff för SLOFs kontaktpersoner nyligen, kom frågan om CPLOL upp.
Flera logopeder vet fortfarande inte vad denna organisation är och vad den gör. Eftersom vi
i detta nummer av Logopednytt refererar de senaste CPLOL-mötena, tar jag tillfället i akt

att på ledarplats informera om organisationen.
CPLOL betyder ”Comité permanent de liaison des orthophonistes-logopèdes de l’union
Européenne” eller på engelska ”Permanent liaison committee of EU speech and language
therapists and logopedists”. Organisationen bildades av två franska logopeder 1988 och är
en paraplyorganisation för alla logopedförbund inom EU. Det är således en organisation
enbart för logopeder. Man kan inte vara enskild medlem i CPLOL utan det är förbundet
som är med. Alla ingående förbund är professionsförbund för logopeder, vissa av dem dess-
utom fackförbund, dock långt ifrån alla.
De 15 EU-ländernas förbund är fullvärdiga medlemmar i organisationen och har tre dele-
gater per land. Dessa har rösträtt på General Assembly, d v s årsmötet, och de arbetar också
aktivt i någon av de olika arbetsgrupper som finns. Förutom EU-länderna deltar också
Norge, Schweiz, Cypern och Estland som observatörsländer, utan rösträtt.
Styrelsen väljs vartannat år och det är logopedförbunden i de olika länderna som nominerar
kandidaterna till styrelseposterna. Man blir vald på två år och kan inneha samma styrelse-
post högst tre mandatperioder, d v s sex år.

I den nuvarande styrelsen finns sex olika länder representerade:
President/ordförande: Linda Schrey-Dern, Tyskland
Generalsekreterare: Bent Kjaer, Danmark
Kassör: Josiane Jacobs, Luxemburg
Det finns fyra vicepresidenter:
Forskning/kongress: Tina Faber, Luxemburg
Utbildning/yrkesutövande: Aileen Patterson, Storbritannien
Prevention: Birgitta Rosén-Gustafsson, Sverige
Internationella relationer: Louis Heylen, Belgien

Sedan 1998 sitter jag själv på en av de sju styrelseposterna,
nämligen som vicepresident med ansvar för preventionsfrågor.
Styrelsen träffas ca sex gånger/år, numera på olika platser.
Huvudkontoret för organisationen ligger i Paris.
Den viktigaste frågan vi arbetar med för närvarande är att
försöka få NGO-status inom EU, d v s non governmental
organization eller en icke-statlig organisation. Som sådan skulle
vi ha större möjligheter än nu att ansöka om medel till olika
projekt och dessutom kan vi räkna med större stöd ifrån EU.
Vi har i det närmaste fått klartecken om detta, endast vissa
kriterier skall uppfyllas först.

Övriga frågor vi jobbar med är:
• Fri cirkulation inom EU men med hänsyn till vårt yrkes språk specifika karaktär. Vår önskan

är att ett särskilt direktiv skrivs, omfattande logopeder.
• Harmonisering av grundutbildning respektive specialistutbildning.
• Vetenskapligt utbyte, bl a genom anordnandet av vetenskapliga kongresser vart tredje år.

Nästa gång blir september 2003 i Edinburgh.
• Klassifikations/diagnossystem inom logopedin; ICF som ni tidigare kunnat läsa om i LN.
• EU-databas.
• Publikationer inom preventionsområdet.
• Kontakter med Östeuropa, särskilt inför EU-utvidgningen.

Arbetet är mycket inspirerande och roligt men inte alltid helt friktionsfritt p g a alla olik-
heter som trots allt finns både språkligt och kulturellt inom Europa. Vi svenska logopeder
har möjlighet att göra vår röst hörd i större sammanhang, att samarbeta runt viktiga frågor,
att utbyta idéer och tankar men också delta i konkret handling. Och onekligen känns
möjligheten att påverka beslutsfattare större när man betänker att man är en av 50 000
logopeder i Europa, istället för en av 1000 i Sverige.
Du som vill veta mer : gå in på CPLOLs hemsida www.cplol.org

Birgitta Rosén-Gustafsson
Ordförande, SLOF
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DIKs FÖRBUNDSSTYRELSE: TEL (ARB:)
Britt Marie Häggström ordförande 08-466 24 02
Karin Åström vice ordförande 08-782 69 78
Sara Bengtzon 0708-22 38 76
Carina Eskelin 0480-45 06 82
Dicte Helmersson 0431-45 65 53
Hanna Holmqvist 070-799 84 93
Ingrid Höglind 0300-342 86
Ola Kellgren 090-17 18 02
Karin Linder 08-570 356 56
Camilla Lundberg 046-35 70 78
Inga Maj Lundmark 031-343 50 62
Bibbi Olson 08-519 264 00

DELFÖRENINGSORDFÖRANDE:
ARK Karin Åström 08-782 69 78
BF Ingrid Kjellqvist 0470-70 88 40
Kulturfacket Anna Sjöberg 070-175 75 40
Informatörsfacket Sara Bengtzon 0708-22 38 76
SLOF Birgitta Rosén-Gustafsson 0708-40 37 17
SMF: Karin Linder 08-570 356 56
Statliga chefsgruppen Per Jansson 08-737 63 50

MEDLEMSJOUR:
kopplas via växeln 08-466 24 00
må–tors 09.00-15.00 (lunchstängt 12.15-13.00), fre 13.00-15.00

MEDLEMSÄRENDEN:
Susanna Leijthoff 08-466 24 07
Lena Tiberg 08-466 24 08
Britta Westin 08-466 24 90

ANNONSER, DELFÖRENINGAR:
Caroline Kejnemar 08-466 24 11

FÖRBUNDSDIREKTÖR:
Åke Lindström 08-466 24 38

INFORMATION:
Karin Nørby chefredaktör DIK-forum 08-466 24 06
Jon Stenbeck informationsstrateg 08-466 24 17
Henrik Alfredsson webbredaktör 08-466 24 09

POSTADRESS: Box 760, 131 24 Nacka • BESÖKSADRESS: Planiavägen 13, Nacka • E-Post: kansli@dik.se • www.dik.se
TELEFON vxl: 08-466 24 00 • TELEFAX: 08-466 24 13

E-POST TILL ANSTÄLLDA PÅ KANSLIET: förnamn.efternam@dik.se

DIK-förbundet

VERONICA BLIXT
Stockholms län
Tel: 08-616 37 99
veronica.blixt@frosunda.se

MARIA ANDERSSON
Stockholms län
maria.andersson@oron.ds.sll.se

MONICA BERGEL
Uppsala län
Tel: 018-611 53 28
monica.bergel@logopedi.uas.lul.se

MAGDALENA YSANDER
Södermanlands län
Tel: 0155-24 51 32
magdalena.ysander@nln.dll.se

JAN-ERIK JOHANSSON
Östergötlands län
Tel: 011-22 33 74
jan-erik.johansson@lio.se

JOHANNA LARSSON
Jönköpings län
Tel: 0380-55 35 41 eller
0380-55 30 37
johanna.larsson@ltjkpg.se

SLOFs kontaktpersoner
NINNIE KARLSSON
Kronobergs län
Tel: 0372-58 51 47
ninnie.karlsson@ltkronoberg.se

SANNA HOLSTEIN
Gotlands län
sanna.holstein@hsf.gotland.se

PETRA WESTRIN
Blekinge län
Tel: 0454-353 31 eller
0454-972 85
petra.hagstrand-westrin@ltblekinge.se

CHRISTINA HOUGAARD
Region Skåne
Tel: 040-33 28 10
christina.hougaard@skane.se

BIRTHE HOLMQVIST
Hallands län
Tel:  035-13 96 14
birthe.holmqvist@halmstad.se

KERSTIN JILLEFORS MELIN
Göteborgs och Bohus region
Tel: 031-776 01 34
kerstin.jillefors.melin@vgregion.se

CHARLOTTA WISING
Älvsborgs län
Tel: 0322-22 61 21
charlotta.wising@vgregion.se

SARA ENGSTRÖM
Skaraborgs län
Tel: 0500-44 45 63
sara.engstrom@telia.com

ANNA DJURBERG
Örebro län
Tel: 019-602 22 38
anna.djurberg@orebroll.se

KARIN DAHLIN
Västmanlands län
Tel: 021-17 50 23
karin.dahlin@ltvastmanland.se

KRISTINA PETTERSSON
Dalarnas län
Tel 0250-49 31 58
eller  0250-49 32 76
kristina.pettersson@ltdalarna.se

ROSE-MARIE BLOM SVENSSON
Gävleborgs län
Tel: 026-15 47 80
rose-marie.blom.svensson@lg.se

KATARINA NYGREN
Västernorrlands län
Tel: 060-19 12 26
katarina.nygren@sundsvall.se

ANNIKA KARLBERG
Jämtlands län
Tel: 063-15 33 58
annika.sjoqvist@jll.se

KARIN BRUNNEGÅRD
Västerbottens län
karin.brunnegard.us@vll.se

ANNA-LENA DYNESIUS
Norrbottens län
Tel: 0970-195 50
anna-lena.dynesius@nll.se

HANDLÄGGARE & OMBUDSMÄN: TEL (ARB:)
Sara Andersson studenter 08-466 24 10
Katarina Berkowitz förhandl. kommun, landsting, privat 08-466 24 23

AC, BD, C, F, N, U, X, Västra Götalands län
Gunilla Johannesson arbetsmarknad och förhandl. 08-466 24 03

Stockholms läns landsting
Lise-Lotte Klavebäck förhandl.privat, kommun Stockholms

län, privat, landsting kommun Z län 08-466 24 18
Sara Luthander-Hallström förhandl. statlig sektor, hela landet 08-466 24 27
Anna Steen förhandl, kommun, landsting, privat 08-466 24 30

G, H, K, Skåne län, AB privat
Lars-Erik Svelander förhandl. kommun, landsting, privat 08-466 24 67

AB kommun, D, E, I, S, T, W, Y, Z-län
Bo Westas utredning 08-466 24 05

Kansliledning och övriga gemensamma resurser för DIK,
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter & Naturvetareförbundet:

VD och FÖRHANDLINGSCHEF:
Åke Lindström 08-466 24 38
Maria Klingemo sekreterare 08-466 24 37

CENTRALA FÖRHANDLINGAR & UTVECKLINGSFRÅGOR:
Ulf Björkstrand chefsförhandlare 08-466 24 22
Ingrid Blomqvist sekreterare 08-466 24 25
Lars Fagerstedt direktör 08-466 24 29
Saida Karlsson sekreterare 08-466 24 35
Ulrika Larsson enhetschef 08-466 24 12
Helena Nicklasson organisation och utveckling 08-466 24 36
Lennart Sandström ombudsman 08-466 24 21

ADMINISTRATION:
Lars Brunnelöv adm.chef 08-466 24 74
Ing-Marie Enmalm redovisning 08-466 24 78
Bo Jernberg ansvarig medl.reg, pers.adm. 08-466 24 73
Per Lagerberg fastighet, inköp, vaktmästeri 08-466 24 14
Johan Lilja PC-tekniker 08-466 24 71
Elisabeth Lindgren redovisning 08-466 24 77
Annika Marshall reception 08-466 24 00
Marie Norin kanslist 08-466 24 19
Anneli Åberg datasupport 08-466 24 72
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J ag deltog i början av juni i år i
”Involving Parents as Language
Facilitators”, en certification work
shop i The Hanen Program, som hölls

av Kommunförbundet i Jönköping. När
kursen utannonserades, gjordes det till ”tal-
pedagoger och logopeder”. Som sökande
ombads man att skicka in examensbevis för
att visa att man var kvalificerad för utbild-
ningen. I den första information som
skickades ut efter att jag anmält mig, fanns
det med dokument från The Hanen Cen-
ter. Jag läste givetvis dessa, och fann då föl-
jande information:

”This workshop is offered to master level or
equivalent SPEECH-LANGUAGE PATHO-
LOGISTS ONLY.  Proof of training is required.
Copies of official university transcripts, certificates
or degrees must accompany each registration
form.”

Med tanke på att kursen utannonserats till
talpedagoger och logopeder, blev jag mycket
förundrad. Hade Kommunförbundet missför-
stått något? Jag mailade till den ansvarige, och
fick långt om länge ett svar. Det lyder som
följer:

”Hej!
Tack för mail.
Du har säkert rätt beträffande innebörden av
den angivna yrkestiteln i inbjudan. Vi har emel-
lertid i våra överenskommelser med Hanen fått
klartecken för att inbjuda både logopeder och
talpedagoger. På de fyra kurser vi arrangerat har
vi varje gång haft blandade grupper. Detta är
naturligtvis både Hanen och inte minst de in-
struktörer som använts väl medvetna om. Även
om det förvisso är skillnader i er utbildning och
yrkesutövning har det visat sig att just den här
modellen är relevant för båda kategorierna. Det
handlar mycket om förhållningssätt, pedagogik
och metodik. Välkommen med din anmälan!

Vänliga hälsningar
Christer Sjöberg”

Jag kunde inte känna mig helt nöjd med
detta svar. Varför skulle Hanen ha så strikta
regler kring vilka som får deltaga i deras
kurser, om dessa regler sedan inte gäller i
alla länder? Jag kände till att det var en tal-
pedagog som var först med att introducera
Hanen i Sverige, och tänkte att det kunde
vara en förklaring till det svar jag fick.

Efter tre dagar av kursen, kände jag att
det var dags att tala med kursledarna.
Christer Sjöberg hade ju försäkrat mig i
sitt mail att ”detta är naturligtvis både
Hanen och inte minst de instruktörer som
använts väl medvetna om”. Så var inte fal-
let! Logoped Judi Thornton från Irland och
logoped Nancy Johnson från Kanada lyss-
nade noga på min fråga, och försäkrade
mig därefter att kursen enbart riktar sig
till logopeder. De berättade att de haft pro-
blem i vissa länder, bland annat i Norge,
och att det där inträffat att kursdeltagare
fått lämna kursen då det framkommit att
de ej var legitimerade logopeder utan hade
annan kompetens. Judi och Nancy tog det
jag berättade på största allvar, och skulle
föra det vidare till The Hanen Center. De
tyckte att det var av största vikt att SLOF
fick kännedom om detta. Vad de också be-
rättade var att The Hanen Center inför
varje introduktion av The Hanen Program
i ett nytt land tar kontakt med Socialsty-
relsen, Socialdepartementet eller motsva-
rande organ i landet i fråga, för att förhöra
sig om vad som motsvarar logoped-
utbildningen i Kanada, varifrån koncep-
tet ursprungligen kommer. Judi och
Nancy misstänkte att centret fått felaktig

Hur skall vi kunna skydda vår
logopediska kompetens?

information någonstans ifrån, och att det
kunde vara orsaken till att man i Sverige
även erbjuder The Hanen Program till tal-
pedagoger. De kände definitivt inte till nå-
gon överenskommelse med The Hanen
Center, som Christer Sjöberg hänvisade
till, att man i Sverige även skulle erbjuda
The Hanen Program till talpedagoger.

Jag är mycket intresserad av hur SLOF
skulle kunna tänka sig att agera i denna
fråga. Det finns redan i dag väldigt få kur-
ser och material som vänder sig specifikt
till oss logopeder. Ofta erbjuds kurserna
även till talpedagoger, speciallärare och
språkpedagoger (som det tydligen heter i
den nya utbildningen av talpedagoger). Jag
undrar också vad Socialstyrelsen (om det
nu är de som lämnat felaktig information)
har för information om vad som skiljer en
logoped från en talpedagog. Det känns oer-
hört viktigt att räta ut eventuella fråge-
tecken och att försäkra sig om att man kan
undvika sådana här missförstånd i framti-
den. Jag hoppas och tror att SLOF tänker
engagera sig i den här frågan.

Annika Ingemarsson
Leg logoped

Botkyrka Habiliteringscenter för
barn och ungdom

Debatt

I slutet av våren 2002 fick jag via Karolinska
Institutet information om ett nätverk för
”gamla” KI-studenter, KI Alumni. Alumni-
nätverket är ett professionellt och socialt
nätverk för alla som studerat vid KI, grund-
utbildade såväl som forskarutbildade. Den
som är med i nätverket får också informa-
tion från KI om aktuella aktiviteter, t ex
föreläsningar, konferenser, forskning. KI-
bladet samt tidningen Medicinsk Vetenskap
kommer i din brevlåda och vidgar ytterli-
gare din kunskap om KI och den forsk-
ning som bedrivs där och i samarbete med
andra medicinska fakulteter i världen. Nät-
verket är kostnadsfritt liksom det indivi-
duella medlemskapet i fakultetsklubben
Svarta Räfven.

Från och med denna termin finns det
”grupper” inom alumninätverket, d v s en
egen zon inom nätverket där t ex logo-

Nätverk för logopeder
peder kan kommunicera med varandra, och
där ”heminstitutionen” kan lägga upp in-
tressanta nyheter. En kontaktperson för
nätverket är utsedd, Kerstin Greve-Löberg
som arbetar på logopedutbildningen på
KI.

Vill du vara med? Titta på web-sidan
www.alumni.ki.se!

Ja men vi då? säger nu alla lundensare,
göteborgare och umeiter. Har inte vårt
gamla lärosäte också Alumninätverk? Umeå
har! Göteborg är på gång. Lund har ej sva-
rat.

Ni som studerat på andra ställen än
Stockholm/KI - hör av er till universite-
ten och visa intresse. Det är ett roligt och
lätt sätt att hålla kontakt med både nuva-
rande och blivande kolleger!

Elisabet Lundström



6 LOGOPEDNYTT 7/02

och där utgör min arbetsgrupp en viktig del.
Att sitta i en grupp bestående av dele-

gater från 15 medlemsländer är ganska
tungrott när man ska diskutera allt ifrån
översättningsproblem för simultantolkarna
till registrering av deltagande på CPLOLs
hemsida... För den mindre organisations-
gruppen är det dock av stor vikt att höra
våra olika/lika meningar. Vår strävan är ju
att deltagandet på kongressen ska bli stort
och representera så många av CPLOLs
medlemsländer som möjligt. Program-
innehåll är viktigt för att locka många men
kostnaden får inte heller bli för hög - en
balansakt på slak lina minst sagt. Förutom
en hög vetenskaplig nivå är syftet med kon-
gressen också att ge tid och möjlighet till
kollegiala möten mellan logopeder från
europeiska länder och i bästa fall även
andra länder utanför Europa.

S k ”abstracts” hade vid tidpunkten för
vårt möte redan inkommit från Italien,
Tyskland, Australien, Storbritannien, Frank-
rike, Danmark, Bulgarien, Finland och
Schweiz. Till nästa möte i Paris i oktober
hoppas vi att många olika föreläsare anmält
intresse för att komma och föreläsa på kon-
gressen. Läs gärna på CPLOLs hemsida
under hösten för att få senaste nytt om
kongressen och dess program.

Elisabet Lundström

Information och
kartläggning
Preventionspostern som vi producerat finns
nu tillgänglig på flera språk; engelska,
franska, italienska, danska, grekiska m fl. Den
finns att ladda ner från CPLOLs hemsida
www.cplol.org. På SLOFs hemsida finns
den svenska versionen. Jag har fått en del
synpunkter från svenska kolleger, bl a om
att vi inte nämner så mycket om språk-
förståelsen. Jag kan hålla med om att postern
mer tar upp den expressiva sidan av språ-
ket. Det var - som tidigare beskrivits -
många och långa diskussioner som ledde
fram till slutresultatet och det har varit ett
jämkande mellan de olika länderna.

Postern vill vi översätta till olika mi-

Redan den första maj styr jag ko-
san söderut mot vår och värme i
Berlin. Trots ytterst bristfälliga -

för att inte säga obefintliga - kunskaper i
tyska känner jag mig ganska lugn då jag i
min ensamhet kliver av planet och letar mig
fram till en flygbuss som för mig rätt in i
centrala Berlin. Det är alltid en lika overk-
lig känsla att på några få timmar byta land,
kultur och språk.

Plötsligt står jag på Unter den Linden!
och ser Brandenburger Tor! och inser att så
mycket av vår samtidshistoria hänt här. Som-
ligt vill vi nog helst glömma, och tyskarna
bygger om och bygger till för att utplåna
spåren av muren så långt det är möjligt.

Före arbetsgruppens möte nästa dag
ägnar jag förmiddagstimmarna åt att till-
sammans med kollegan IngaMaj prome-
nera genom ett ljusgrönt Tiergarten (med
ett rikt fågelliv!) och därefter vidare från
den forna västra delen till den östra delen.
Vid Checkpoint Charlie står vaktkuren
kvar och ett enormt fotoporträtt av en öst-
tysk soldat hänger därovan vilket ger en
viss obehagskänsla. Så skönt det är att tänka
på att staden idag är någorlunda ”hel” och
att människor kan röra sig fritt inom såväl
land som huvudstad!

Planering av
nästa kongress
Den mesta tiden av mötet i arbetsgruppen
forskning/kongress ägnades åt förberedel-
ser och planering av CPLOLs kongress i
Edinburgh 2003. Sedan höstmötet i Paris
2001 hade den mindre organisations-
kommittén träffats och dragit upp riktlinjer
för praktiska spörsmål angående föreläsare,
tolkar, övrigt arrange-mang och boende för
kongressdeltagarna. Eftersom kongressen går
av stapeln i Storbritannien är det naturligt
att våra brittiska kolleger i ”Royal College
of Speech-Language Therapists” (RCSLT)
utgör en betydande del av organisations-
kommittén och dessutom har ett över-
gripande ansvar för sådant som sker på plats.
Ifråga om ekonomi och föreläsarplanering
har dock CPLOL det övergripande ansvaret

noritetsspråk inom EU samt till de nya
medlemsländernas språk, dessutom
trycka och distribuera postern. För när-
varande håller vi på att söka EU-medel
till detta.

Vi diskuterade vid preventionsgruppens
senaste möte att utvidga posterprojektet
genom att producera foldrar om språkut-
veckling i olika åldrar. Dessa är tänkta att
beskriva språkutvecklingen, ge råd om hur
föräldrar kan stimulera språket och hänvisa
till litteratur om språkutveckling. Vår före-
bild är dels Monica Westerlunds foldrar som
finns utgivna av BHV i Uppsala, dels ett
amerikanskt material som är upplagt på
samma sätt. Här finns möjlighet att foku-
sera mera på språkförståelsen. Vi kommer
att söka pengar både till att producera tex-
terna och till att översätta, trycka och dist-
ribuera dem inom EU. Tanken är också att
de skall finnas på utomeuropeiska språk som
arabiska, persiska, kantonesiska för att kunna
användas av invandrargrupper.

Vi kommer också att göra en studie
kallad ”Communication aids project”. Den
består av ett frågeformulär angående vilka
olika kommunikationshjälpmedel som
finns att tillgå i respektive land, vem som
förskriver samt bekostar dessa. Formuläret
skall via preventionsgruppens medlemmar
skickas till berörda kolleger i de olika län-
derna. Meningen är att vi skall få en rap-
port över hur situationen ser ut i Europa. I
flera länder är nämligen tillgången på
kommunikationshjälpmedel starkt begrän-
sad och det är inte självklart att den som
behöver hjälpmedel har råd att bekosta ett.
Resultaten av undersökningen är tänkta att
publiceras för att kunna användas som på-
tryckning för förbättrade villkor för dessa
patienter.

Nästa möte äger rum i oktober detta år.
Vi hoppas då kunna bli färdiga med resul-
taten från undersökningen om
kommunikationshjälpmedel. Förhopp-
ningsvis vet vi då också om vi lyckats få
kontakt med rätt person inom EU för att
ansöka om pengar inom ramen av Euro-
peiska handikappåret 2003. Sannerligen är
det inte lätt att hitta rätt instans!

Birgitta Rosén-Gustafsson

CPLOLs möte i Berlin 2-4 maj

Fackligt
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Fackligt

CPLOL vill på-
verka EU-direktiv
Arbetsgruppen Education/Profes-
sional profile har nu tagit tag i upp-
giften att påverka EU-direktivet som gäl-
ler när du som utbildad i ett EU-land sö-
ker legitimation för att arbeta i ett annat
land inom EU. Detta direktiv gäller främst
legitimationsyrken inom vården. De direk-
tiv som gäller för närvarande är att den som
vill ansöka om svensk legitimation skickar
in sina betygshandlingar till Socialstyrelsen
som då avgör om personen ska få svensk
legitimation eller inte. För logopeder krävs
i nuläget utbildning motsvarande den tre-
åriga grundutbildningen. Några speciella
språkliga eller lingvistiska krav ställs ej av
Socialstyrelsen utan dessa är upp till arbets-
givaren att ställa beroende på arbetets art.
Ett nytt generellt direktiv gällande den eu-
ropeiska fria arbetsmarknaden utarbetas nu
av EU från och med april 2002, och kom-
mer att börja gälla från och med 2005. I
det preliminärt skrivna direktivet som nu
är ute på remiss och ständigt skrivs om,
nämns specifik lingvistisk kompetens i de
fall det är viktigt. Problemet är att varje
profession inte är specificerad. Alla har
samma generella direktiv vilket ju inte gyn-
nar de specifika kunskaper vi behöver som
logopeder. CPLOL vill därför att detta ska
omnämnas speciellt och vill påverka
direktivet i den riktningen. Vi har nu i grup-
pen inlett arbetet med att samla in infor-
mation från varje land för att se hur pro-
fessionen regleras i olika länder, bland an-

nat beträffande legitimation och hälso- och
försäkringssystem, och om logoped-
förbunden i respektive land har något in-
flytande över processen.

Inga Maj Lundmark

Årsmöte - General
Assembly
I slutet av förra årsmötet i Helsingfors 2001
kastade våra holländska kolleger in en
brandfackla. De föreslog mötet att uppdra
åt CPLOLs styrelse att se över använd-
ningen av såväl franska som engelska vid
våra möten. Holländarna, och kanske även
andra hade reagerat på att användandet av
två språk vid alla möten kräver långa mötes-
tider och därför ger en ineffektivitet. Skulle
vi inte kunna bestämma oss för att använda
endast ett språk? Mötet röstade för att
CPLOL-styrelsen skulle ta upp frågan, om
inte annat så för att klargöra för- och nack-
delar med förslaget.

Frågan har under året väckt starka re-
aktioner. Till mötet i Berlin hade Frank-
rike skrivit ett sex sidor långt brev som på
sedvanligt (franskt) sätt tog upp historiken
och kampen kring bildandet av CPLOL
och vilka som gjort CPLOL till vad det är
idag. Ja, ni kan själva läsa mellan raderna
men för att göra en lång historia (för att
inte tala om vilken tid det tog av års-
mötet...) kort så kvarstår att CPLOL har
två officiella språk - engelska och franska.
Ingenting har ändrats men en hel del för-

SLOF-priset!
Sedan 1992 har SLOF vartannat år delat ut ett pris till en kliniskt verksam

logoped som gjort ett förtjänstfullt arbete. SLOF-priset kommer denna gång att
delas ut i samband med Logopedstämman 20-21 mars 2003 i Malmö.

VEM ska bli 2003 års pristagare?

Du har nu, själv eller tillsammans med kolleger möjlighet att nominera någon du tycker förtjänar
den samlade logopedkårens uppskattning. Diskutera och lämna ett förslag  tillsammans med en

motivering till din kontaktperson inom länet. SLOFs styrelse utser pristagaren utifrån de förslag
som inkommit. Vi i styrelsen ser alltid fram emot denna uppgift och tycker det ska bli roligt att få

dela ut priset vid ett tillfälle då många av Sveriges logopeder är samlade!

Förslag på person tillsammans med motivering ska vara styrelsen tillhanda senast den 25 november
2002. Skicka förslagen till din kontaktperson eller till nedanstående ledamot i SLOFs styrelse:

Gunilla Ask - Ekhögsvägen 48 - 439 30 Onsala
gunilla.ask@vgregion.se

domar har ändå luftats. Diskussionen om
ineffektiviteten fortgår dock.

Innehållet på mötet i övrigt rörde det
sedvanliga med budget, aktivitetsrapport
från styrelsen, några få stadgeändringar samt
antagande av specifika regler för kongress-
anordnande. Ingenting revolutionerande.
Louis Heylen från Belgien som sköter
CPLOLs internationella kontakter rappor-
terade om sina kontakter med Litauen och
Tjeckoslovakien. Dessa två länder föreslås
möjlighet att delta som observatörer i
CPLOL vid nästa årsmöte.

CPLOLs kongress 2003 kommer som
jag tidigare skrivit att hållas i Edinburgh.
Vid årsmötet rapporterades/diskuterades
kort om denna kongress men också om
var kongressen år 2006 ska äga rum. Beslut
fattades om att det tyska logopedförbundet
(DBL) får uppdraget att anordna kongres-
sen 2006 och då i början av hösten. Trolig
plats blir Munchen.

Eftersom kongressen 2003 också är för-
lagd till tidig höst kommer nästa årsmöte
inte att ske förrän i oktober 2003. Anled-
ningen är att sittande CPLOL-styrelse bör
finnas kvar till efter kongressen. Hade mö-
tet hållits nästa vår hade det inneburit att
en ny styrelse fått ansvar för en kongress
som de själva inte varit med och planerat,
något samtliga medlemsländer ansåg olyck-
ligt. Det är dags för en skandinavisk ar-
rangör av nästa årsmöte tycker vi, nämli-
gen SLOF! Alla europeiska logopedförbund
inbjöds därför till årsmöte i Malmö den
17-19/10 2003.

Elisabet Lundström
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Seattle är på många sätt väldigt likt Gö-
teborg, inte minst vädermässigt (ja,
just det - mycket grå moln och

regn...), samtidigt som tankarna går till
Norge, då staden omges av vackra bergs-
kedjor på båda sidor. University of Wash-
ington är relativt stort med cirka 37 000
studenter och har god renommé för hög
kvalitet.

SOCIAL KOMMUNIKATION kan definieras
som språk som används i sociala situatio-
ner och är ett vidare begrepp än pragma-
tik. Det är det språk vi använder för att
påverka människor och för att tolka hän-
delser, och inkluderar t ex förhandling i
konfliktsituationer, förståelse och använd-
ning av skämt och sarkasm, användning av
artiga former, förmåga att förklara tankar
och beteenden liksom att kunna tolka an-
dras tankar och beteenden (Olswang,
Coggins, & Timler, 2001). Social kommu-
nikation kan ses som uppbyggt av tre fun-
damentala kompetenser i ett ramverk: so-
cial kognition, språk och bearbetnings-
förmågor/exekutiva funktioner. Helt kort
kan man säga att social kognition är för-
mågan att förstå och tolka en social situa-
tion, fatta beslut om vad man ska göra och
agera ut det beslutet. Barnet måste ta in
och tolka ledtrådar i situationen och från
de inblandade personerna, välja mål för
interaktionen, överväga och välja strategier
för att nå målet samt utvärdera konsekven-
serna (Crick & Dodge, 1994). Språk syftar
på den lingvistiska kompetensen (t ex se-
mantiska, syntaktiska och pragmatiska
förmågor), såväl impressiva som expressiva,
och den paralingvistiska kompetensen (t ex
röstintensitet, avstånd till den man pratar
med och mimik). Barnet måste också
kunna bearbeta en ström av inkommande
information i real-tid, planera, organisera,
och initiera vad det ska säga och göra, lik-
som kunna hämma impulser, vilket

bearbetningsförmåga/exekutiva funktioner
hänvisar till.

FLERA FORSKNINGSSTUDIER har visat att ett
stort antal barn med olika problem och di-
agnoser, t ex specifik språkstörning (SLI),
autismspektrumstörning, uppmärksamhets-
störning och fetalt alkoholsyndrom, har pro-
blem med social kommunikation. Logoped-
ers intresse av att bedöma/utreda barn med
språkproblem som uppvisar sociala
kommunikationssvårigheter har ökat ge-
nom åren (Brinton & Fujiki, 1993; Red-
mond & Rice, 1998, 2002). Kommuni-
kationen hos barn med språkliga svårighe-
ter är ofta ineffektiv och när de samspelar
med kamrater har de ofta svårt att veta hur
och när de ska använda det språk som de
faktiskt har i sin expressiva repertoar (Craig
& Washington, 1993).

DET BLIR VIKTIGARE och viktigare att klara
av och kunna hantera sociala situationer när
barnet närmar sig skolåldern och sedan

under hela skoltiden. Barn som har svårig-
heter med social kommunikation använ-
der ofta icke ändamålsenliga, utmanande
beteenden snarare än språk i interaktion
med andra och beskrivs ha svårigheter att
få och behålla vänner. Än värre, dessa pro-
blem medför att barnen sett ur ett längre
perspektiv ligger i riskzonen för såväl iso-
lering som beroende.

ETT FLERTAL STUDIER har visat att barn med
SLI uppvisar problem med social kommu-
nikation. Brinton, Fujiki m fl har utfört en
serie observationer, där barnen fick arbeta
i grupper om tre och utföra vissa sam-
arbetsuppgifter. De fann att låg- och
mellanstadiebarn med SLI har problem
med flera uppgifter av social språklig ka-
raktär, t ex har de dålig förmåga att för-
handla (Brinton, Fujiki, & McKee, 1998)
och svårigheter vid samarbetsuppgifter
(Brinton, Fujiki, & Higbee, 1998). De ob-
serverade också att dessa barn har problem
att ta sig in i och deltaga i en pågående

Ny metod för forskning om
barns sociala kommunikation
I september förra året flyttade jag till Seattle i USA för att påbörja min

doktorandutbildning på Department of Speech and Hearing Sciences vid Uni-

versity of  Washington. Tillsammans med Dr Lesley Olswang arbetar jag med att

utveckla en ny teknologi för att bedöma barn som har svårigheter med social

kommunikation. Det har varit ett mycket spännande och lärorikt år, om än också

mycket krävande och tufft att åter vara student och dessutom på ett annat språk.

Vy över Seattle.
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interaktion med barn som har normal
språkutveckling (Brinton, Fujiki, Spencer,
& Robinson, 1997).

VIDARE PEKAR VISSA STUDIER på att barn
med språkstörning är i riskzonen för då-
liga kamratrelationer. Fujiki, Brinton and
Todd (1996) fann att skolbarn med SLI
hade färre kamratkontakter än normal-
utvecklade barn och Gertner, Rice and
Hadley (1994) fann att förskolebarn med
SLI inte föredrogs som lekkamrater i lika
hög grad som sina normalutvecklade kom-
pisar. Man har också visat att förskolebarn
med begränsad språkförmåga, i motsats till
normalutvecklade barn, föredrar vuxna som
konversationspartners framför sina klass-
kamrater (Rice, Sell, & Hadley, 1991). Två
studier rapporterar att skolbarn med SLI
av sina lärare skattades som mer tillbaka-
dragna än deras kamrater med normalt
språk (Fujiki, Brinton, Morgan, & Hart,
1999; Redmond & Rice, 1998). Ytterligare
en studie visar att barn med kommunika-
tionsproblem rapporterade sig själva som
ensammare i skolan än kontrollbarnen
gjorde (Fujiki et al., 1996).

FÖR ATT KUNNA HJÄLPA dessa barn är det
av högsta vikt att utöver standardiserade test
och skattningsskalor också observera bar-
nets beteenden i den naturliga miljön. En
grundlig och funktionell bedömning i real-
tid är kritisk eftersom social kommunika-
tion påverkas av ett antal variabler såväl i
omgivningen som inom barnet självt och
därför kräver observation i kontext. Den
direkta observationen är en viktig del för
att ge ledning i planerandet av en effektiv
behandling.

DEN NYA PROCEDUR som Lesley Olswang,
jag och övriga medarbetare i vårt språk-
labb håller på att utveckla kommer att an-
vändas för att samla in data om sociala kom-

Brinton, B., & Fujiki, M. (1993). Language,
social skills, and socioemotional behavior.
Language, Speech, and Hearing
Services in Schools, 24(4), 194-198.
Brinton, B., Fujiki, M., & Higbee, L.-M.
(1998). Participation in cooperative
learning activities by children with
specific language impairment. Journal
of Speech, Language, and Hearing
Research, 41(5), 1193-1206.
Brinton, B., Fujiki, M., & McKee, L.
(1998). Negotiation skills of children
with specific language impairment.
Journal of Speech, Language, and
Hearing Research, 41(4), 927-940.
Brinton, B., Fujiki, M., Spencer, J.-C., &
Robinson, L.-A. (1997). The ability of
children with specific language
impairment to access and participate in
an ongoing interaction. Journal of
Speech, Language, and Hearing
Research, 40(5), 1011-1025.
Craig, H.-K., & Washington, J.-A.
(1993). Access behaviors of children
with specific language impairment.
Journal of Speech and Hearing
Research, 36(2), 322-337.
Crick, N.-R., & Dodge, K.-A. (1994). A
review and reformulation of social
information-processing mechanisms in
children’s social adjustment.
Psychological Bulletin, 115(1), 74-101.
Fujiki, M., Brinton, B., Morgan, M., &
Hart, C.-H. (1999). Withdrawn and
sociable behavior of children with
language impairment. Language,
Speech, and Hearing Services in
Schools, 30(2), 183-195.
Fujiki, M., Brinton, B., & Todd, C.-M.
(1996). Social skills of children with
specific language impairment.
Language, Speech, and Hearing
Services in Schools, 27(3), 195-202.
Gertner, B.-L., Rice, M.-L., & Hadley,
P.-A. (1994). Influence of
communicative competence on peer
preferences in a preschool classroom.
Journal of Speech and Hearing
Research, 37(4), 913-923.
Olswang, L.-B., Coggins, T.-E., &
Timler, G.-R. (2001). Outcome
measures for school-age children with
social communication problems. Topics
in Language Disorders, 22(1), 50-73.
Redmond, S.-M., & Rice, M.-L. (1998).
The socioemotional behaviors of
children with SLI: Social adaptation or
social deviance? Journal of Speech,
Language, and Hearing Research,
41(3), 688-700.
Redmond, S.-M., & Rice, M.-L. (2002).
Stability of behavioral ratings of
children with SLI. Journal of Speech,
Language, and Hearing Research,
45(1), 190-201.
Rice, M.-L., Sell, M.-A., & Hadley, P.-A.
(1991). Social interactions of speech-
and language-impaired children.
Journal of Speech and Hearing
Research, 34(6), 1299-1307.

munikationsproblem i barnets naturliga
miljö i skolan med hjälp av fickdatorer (små
handdatorer som idag ofta används som
elektronisk almanacka, adressbok etc).
Proceduren och mjukvaruprogrammet har
skapats vid den här institutionen och vi
arbetar just nu med reliabilitet och slutliga
finjusteringar. I höst kommer vi att börja
samla in våra första data utifrån ett
kodningssystem med följande olika kate-
gorier: barnets beteende (ex: socialt ändamåls-
enligt, fientlig/aggressiv, passiv, vuxens-
ökande), typ av interaktion (ta sig in i kam-
ratgrupp, samarbete med kamrater, efter-
följa skolregler, t ex räcka upp handen och
vänta på sin tur), lingvistisk produktion (än-
damålsenlig resp felaktig, oklar och/eller
oartig resp inget lingvistiskt försök), para-
lingvistisk produktion (ändamålsenlig resp
olämplig), skolsituation (grupparbete, diskus-
sion, rast, lunch etc), kamratbeteende (om
kamraten är engagerad, fientlig/aggressiv,
ignorerande) samt ”lärarinblandning” (d v s
om läraren är inblandad i situationen eller
inte, eng. teacher intervention). Data kodas in
i datorn genom att klicka för beteenden
som observeras utifrån menyer där ovan-
stående kategor ier finns bekr ivna.
Kodningen är tidsbaserad så att vi också får
information om hur länge ett visst bete-
ende pågick. Därefter samlas all data från
olika barn i en databas, där också andra
uppgifter, t ex testresultat, kan matas in. På
så sätt kommer korrelationer och statistiska
beräkningar mellan olika mått att kunna
göras.

DET JAG LÄRT MIG mest om forskning är
att det TAR TID! Hela det här året har vi
ägnat åt att utarbeta kodningssystemet och
dess definitioner. Därför ska det bli skönt
att få gå vidare till att observera barn i sko-
lor och börja samla in data. Det var också
väldigt roligt att som ett praktiskt resultat
av allt arbete få presentera en poster om
vårt projekt vid den internationella
barnspråkskonferensen i Madison i juli (se
artikel i LN 6-02). Vår forskningsgrupp
hade fem posters som handlade om social
kommunikation, vilka väckte stort intresse.
Posters är ett bra sätt att komma till tals
med människor och diskutera projektet
samt få feedback. Jag ser därför fram emot
att få presentera ytterligare en poster vid
ASHA i Atlanta i november och att få fort-
sätta mitt arbete här vid University of Wash-
ington ytterligare ett par år.

Liselotte Svensson
Doktorand vid

University of Washington
Seattle, USA

E-mail: lissve@u.washington.edu

Forskningsprojektet möjliggörs av stöd från
Center for Disease Control
(U84/CCU010163-01).

REFERENSER:

Liselotte Svensson, Lesley Olswang och Amy
Donaldson.
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En beskrivelse af ”The Lidcombe
Program” og en udførlig manual
kan hentes på Internettet via por-

talen Stammen.dk(7). Overskrifterne i det
følgende er centrale for succesopfattelsen
af Lidcombe:
• Forældrene er centrale i metoden.
• Fokus er på problemet.
• Metoden er rationel, billig og effektiv,

samt målbar og videnskabeligt under-
bygget.

• Der er ingen registrerbare negative kon-
sekvenser.

• Der er ingen mystificering eller psyko-
logisering.

Sådan bliver det fremstillet og sådan ser det
ud, når man studerer data og redegørelser.
Er det også sådan det forholder sig?

SPØRGSMÅL, TIL REFLEKSION:
- Hvad er det for en rolle forældre tildeles?
- Er talen målestok for eller ét af flere midler

til kommunikation?
- Er der et angloamerikansk syn på børn?

(Astrid Lindgren, Tove Jansson)
- Hvordan harmonerer den positivistiske

forståelsesramme med menneskesyn i
Skandinavien? (Løgstrup)

- Kan man måle stammen på talen?
- Kan man måle utilsigtede effekter af en

fokusering på talens formside?

- Er det givet at stammen er en negativ
foreteelse, som bør udryddes?

Med baggrund i det tilgængelige materiale
om Lidcombeprogrammet forekommer det
rimeligt at formulere ovennævnte spørgs-
mål. Det er naturligvis lettere at formulere
dem end at besvare dem, men lad os se på
indholdet.

FORÆLDRENE er overordentligt centrale i
det enkelte menneskes tilblivelse, eksistens
og udvikling. Den svenske foniater Rune
Stenborg har skitseret en model, der
illustrerer at stammen kan være problem
på tre niveauer (se figur). Set i lyset af denne
forståelse bliver talen en mindre betyd-
ningsfuld del af problemet, nemlig den del
der knytter sig til formen og det udad-
vendte - overfladen.

FORÆLDRENE ER BARNETS BASE og funda-
ment i selve etableringen af en identitet og
dem der meget tidligt vækker barnet for
menneskelig kommunikation. Hvilken
betydning har det for barnets forståelse af
talens funktion i forhold til kommunika-
tion og relation, hvis den på det tidspunkt,
hvor stammen er debuteret og blevet
opfattet som et problem, gøres til en idræt,
hvor der tildeles medaljer for gode
(flydende) præstationer?

HOS PSYKOANALYTIKEREN ALICE MILLER
peges der meget kraftigt på det begavede
barns risiko for at udslette sit sande selv for
at tilfredsstille forældrenes forventning og
dermed blive en de kan elske - en der er
elskværdig (1). I bogen ”Du må ikke
mærke” (2) peger Alice Miller på at
fortrængningen af egne impulser er
nødvendig for at kunne ære sine forældre
så deres kærlighed og opmærksomhed ikke
mistes. Hun siger også at denne
fortrængning lever videre som en blind plet,
hvorved evnen til at føle overgrebet mis-
tes, også når man selv som forældre fører
arven videre. Hun er også inde på at mange
professionelle med stor empatisk evne har
erhvervet denne evne på samme måde i
deres egen barndom. Den professionelle
risikerer derfor at få indblik i en fortrængt
erindring med mindre det lykkes dem at
identificere sig med forældrene og affærdige
kritikken af forældrenes rolle. I Alice Mil-
lers forståelse bliver der tale om et ubevidst
komplot, hvor barnets adfærd bliver ob-
jekt og succeskriterium.

EN ANDEN PSYKODYNAMISK orienteret
synsvinkel på den tidlige forældre-barn
kontakt præsenteres af den danske psyko-
terapeut Marianne Bentzen i et Kon-
gresoplæg ved The Strassbourg Congress
of the European  Association for

Lidcombebehandlingen

Er den god? -

Og hvorfor ikke?
I de seneste år er der talt mere og mere om en australsk behandlings-

metode, The Lidcombe Programme, der hævder at kunne fjerne små

børns stammen ved hjælp af en behavioristisk anvendelse af

forældreopmærksomheden som forstærker. I det følgende vil jeg prøve

at gøre rede for mine betænkeligheder ved Lidcombeprogrammets

forståelse af problematikken og mine spekulationer over mulige

uheldige konsekvenser af at bringe metoden i anvendelse.
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Bodypsychotherapy i 1993 under titlen
Healthy Love and the Psychotherapist(6).
Hun opregner syv basale kilder til
kærlighed knyttet til livsfaser i alderen fra
foster til tretten år: Existence: Prenate -
3 mo; Need: 0 - 11/2 yrs;  Autonomi:
8 mo - 21/

2
 yrs; Will:2-4yrs; Love/Sexuality:

3-6 yrs; Opinions: 5-10 yrs; Solidarity/
Performance: 7-13 yrs.

LIDCOMBEPROGRAMMET INTRODUCERES
helst i perioden 2-5 år; undersøgelser
fremhæver 4 år som den ideelle alder for
deltagelse i programmet. I følge Marianne
Bentzens model er det barnets udtryk for
selvstændighed, vilje, kærlighed og sexu-
alitet, der er fremherskende i denne peri-
ode. Det er altså mens barnet eksperi-
menterer med sine udtryk og har behov
for at få dem bekræftede og regulerede ved
hjælp af reaktionerne fra sine nærmeste
voksne, at Lidcombe-programmet fore-
skr iver brug af forældrenes ros og
opmærksomhed som behavior istisk
forstærkning af ønsket taleadfærd.

DET ER ÅBENBART, at programmer, der skal
bidrage til at stammen forsvinder fra
overfladen har en større udbredelse i
angloamerikanske kulturer: Australien,
New Zeeland ,Sydafrika ,Canada og USA
end i det meste af resten af verden.
Forholder det sig også sådan at disse sam-
fund er mere konkurrenceorienterede og
derfor mere opmærksomme på at deres
børns tilpasning og muligheder for succes
bliver et forældreanliggende og et
forældreansvar? Radiserne er en ameri-
kansk serie. Kunne man have forestillet sig
Emil fra Lønneberg og en Pippi
Langstrømpe fra Amer ika? Kunne
Mumidalen med dens beboere havde ligget
i Australien? I den angloamerikanske kul-

tur accepteres vidtrækkende indgreb i bar-
nets liv og hverdag, med træning og
vinderprojekter som begrundelse. Hvordan
harmonerer det med nordiske skoletanker
og idealer om ”det hele menneske”?

SOM ET LED I FORARBEJDET til dette
debatindlæg har jeg korresponderet med
religionshistoriker og filosof Søren Birch
Sørensen (SBS), der selv stammer. Han
siger: ”Ifølge K.E.Løgstrup er det etisk gode
”det på forhånd givne.” I hans bog Den
etiske fordring (3) er et af nøglebegreberne
de suveræne livsytringer, der står for den
spontane og oprigtige åbenhed og tillid,
som er vores første og umiddelbare måde
at møde det andet menneske på. Det ses
især, når medmennesket gør fordring på os,
når det er i nød og har brug for vores hjælp,
det ses også i det Løgstrup kalder for talens
og tillidens åbenhed. Som jeg (SBS) forstår
det, erfarer vi de suveræne livsytringer
umiddelbart og reagerer spontant på dem,
fordi de kommer bag på os, d v s de er der
fra starten, er givet på forhånd i selve situa-
tionen som en ubetinget fordring. Det er
først når vi begynder at reflektere på dem
og lægge motiver, fortjenester og
beregninger ind på fordringen, at vi
korrumperer dem og derved gør dem til
deres modsætning.
I en anden bog af Løgstrup: Skabelse og
tilintetgørelse,(4) har han et længere afsnit
om, hvordan vi er i stand til - ikke som
videnskabelig observation, men intuitivt -
at tyde det etiske grundvilkår, og den ford-
ring som tilværelsen gør på os. Desuden er
en af hans vigtige pointer i denne bog, at
vi ganske vist lever med bevidstheden om
at vi er dødelige, men at vi opfører os som
om vi var udødelige. Og hvad værre er: Vi
opfører os som om det givne liv, vi lever,
skyldes os selv. Løgstrup påpeger her kon-

sekvensen af et sådant overmod, der gør os
herskesyge og egoistiske. Deraf kommer
f.eks. arrogancen i den etablerede videnskab
overfor begrebet den objektive sandhed og
opfattelsen af mennesker som objekter. Når
livet og dets goder betragtes som en ret,
der tilkommer og skyldes mennesket selv,
så forsvinder respekten for livet og det
enkelte individ. Hvis derimod ydmyghed
overfor det givne liv der ikke skyldes os
selv er den dominerende opfattelse, så får
ethvert menneske værdi som et unikt
væsen, som det medmenneske jeg ikke kan
undslå mig overfor, og ikke har ret til at
gøre til objekt eller redskab for mine
gøremål.
Løgstrups menneskesyn er milevidt fra
positivismens, fordi udgangspunktet er etisk
og sætter det enkelte menneske i centrum
og som skueplads for erkendelsen. Og frem
for alt kan der hos Løgstrup ikke eksistere
neutrale forskere, der stiller sig uden for
tilværelsens grundvilkår og betragter og
beskr iver den med videnskabelige,
objektive øjne!
Et interessant afsnit fra teksten hos
G.Wingren (5),  handler om hvad Løgstrup
kalder ”åben og forskudt tillid”. Han taler
her om forskellen mellem den umiddelbare
åbenhed, der udtrykker den jeg er, og så
en forskudt tillid, der knytter sig til hvad
Løgstrup kalder en erobrervilje, der går på
en stræben efter at blive noget andet, et
fremtidigt projekt. Med Løgstrups ord:  ”Fra
at være åbenhed i tale, handling og adfærd,
der skyldes den umiddelbare forventning
om, at de tages op som de er mente, og
som er en forventning om at der tages imod
os, sådan som vi nu engang er, bliver tilli-
den til en tillid til, at hvis vi bare kommer
derhen hvor vor erobrervilje vil have os
hen, har det hver gang været livet og al
dets stræben, umage og kamp værd”
(s. 219). Om konsekvensen siger Løgstrup:
”Det erobrede realiserer mig, det vil sige,
det realiserer min drøm om mig selv.” Og
videre: ”Vi reducerer vort liv til middel og
materiale  for hvad vi selv vil opnå for os
selv. Hver gang vi kom til kort, hver gang
vor stræben blev en forsager, hver gang vi
ikke fik udrettet, hvad vi havde sat os for,
noterer vi prisen på vort liv lavt, måske til
nul. Deri består den potentielle livsforagt,
og den viser, hvor besatte vi er af vort selvs
triumfer” (s. 221).  Det er efter min(SBS)
opfattelse en skelnen mellem at være den
man nu engang er, og så en laden som om
man er den, man ønsker at være, og måske
ydermere en brug af andre til at anerkende
et slags idealbillede, man vil fremtræde i
overfor andre, med andre ord forstillelse.
Der kunne bestemt siges meget mere om
Løgstrup, men jeg vil dog slutte med at sige
lidt om, hvordan alt dette kunne have med
stammen at gøre. Efter min opfattelse er
det, og har hidtil været, en netop positivis-
tisk og naturvidenskabelig tilgang at ▼

Stammen problem
på 3 niveauer
(Rune Stenborg)



12 LOGOPEDNYTT 7/02

betragte (også) stammen som et
sygdomsfænomen, og ud fra et endnu
herskende mekanistisk verdensbillede ses
det som en ”fejl i systemet”, et tandhjul
der skal skiftes ud el.lign. Og i bedste
arrogante, videnskabelige stil bliver opgaven
derfor at udtænke en fælles recept for
helbredelse, gældende for alle. Menne-
skesynet er her objektivistisk. Drivkraften
er en meget moderne, men lige så ulykkelig
forestilling om det perfekte liv og det
selvhævdende, ideale menneske.
Når man  betragter Løgstrups tanker, er det
slående i hvor høj grad hans analyser viser
en anden mulig tilgang til en forståelse af
mennesket og de grundvilkår, vi lever og
handler på. I hans ånd ville en måde at
forholde sig til stammen være, at der ikke
er tale om en stammer, men et menneske,
der i øvrigt også stammer. En ud af mange
måder at være til på. Talens og tillidens
åbenhed er et vilkår, som er fundamentalt
helt fra barndommen. Løgstrups tanke om
den forskudte tillid er almen menneskelig,
men jeg kan ikke lade være med at tænke
på, at det stammende barn er/har været
særligt udsat for at skulle forstille sig, når
omgivelsernes reaktioner på stammen er/
har været negative, eller barnet  presses af
en forventning om at lære sig at tale ’nor-
malt’ ....”

FOR DEN UDENFORSTÅENDE lyder det
besnærende og indlysende at lave oversig-
ter over stammens sværhedsgrad og frek-
vens som mål for fremgang. For den erfarne
er det den omvendte indsigt der folder sig
ud. Man ved fra mange cases at stammen
ikke lader sig måle - fra øjeblik til øjeblik
og fra periode til periode er der store og
individuelle variationer. Man ved også fra
casehistorier hvor meget frygten for stam-
men eller for noget, som end ikke er
erkendt som stammen, får børn ned til
femårsalderen eller endnu yngre til at
forstille sig eller kontrollere deres væren og
udfoldelse.
Kolleger med stor erfaring ved allerede
dette, men måske er det befordrende at
eksemplificere med nogle typiske
uhensigtsmæssige reaktioner, som børnene
kan ty til for at holde ”det farlige” på
afstand:
- Tale babysprog eller rolletale.
- Undlade at engagere sig i samspil med

andre børn i legesituationer.
- Møde en ny voksen med et parat forsvar

mod en forventet kritik af talen.
- Hengive sig energisk og  vedvarende til

aktiviteter for at sikre sig kontrol.
Og der er mange andre eksempler på at
barnet har erhvervet sig en skeptisk
holdning til sine verbale præstationer og
mistet den fundamentale tillid til at blive
mødt og set som det er - og accepteret.
Problemer der følger af en sådan holdning
og mistillid løses ikke ved hjælp af

succesoplevelser. Tværtimod de tenderer at
cementere forstillelsen. Og sker det tidligt
og effektivt forsvinder det fra bevidstheden
på samme måde som typiske stammetrick
hos ældre personer, der stammer.
Undgåelserne erkendes kun i de tilfælde,
hvor de  ikke virker godt nok.

I DEN FORSKNING, der ledsager Lid-
combeprogrammet, hævdes det, at der ikke
er utilsigtede virkninger af deltagelse i pro-
grammet. Man må spørge sig ved hjælp af
hvilke undersøgelser dette underbygges.
Findes der i det positivistiske grundsyn
forståelsesmodeller der kan forholde sig
kritisk til den form for kommunikativ
kompetence som børn vinder gennem
deltagelse i et træningsprogram, der har til
hensigt at fjerne fejl og dermed øge
muligheden for vellykket selvrealisering?
Man står her overfor det problem at en
videnskabelig metode, der kun anerkender
det målelige og konstaterbare, og den
humanistiske opfattelse af stammen som et
komplekst og udefinerbart fænomen med
sin væsentligste substans skjult under
overfladen og med afgørende indflydelse
på eksistentielle grundvilkår, ikke kan rum-
mes i den samme forståelse.
Talen set som en adfærd kan undersøges
og modificeres ved hjælp af metoder, der
rummes i en positivistisk forståelse. Men
kvalitative forhold ved stammeproblemet,
som de forekommer hos det enkelte indi-
vid er subjektive erkendelser. På dem kan
der ikke laves statistik eller foretages
objektive målinger. Videnskabelige
målinger er ikke uden værdi, men de kan
ikke tages til indtægt for de afgørende
områder for stammen som problem. At
stammen ikke ses eller høres siger intet
definitivt om stammens eksistens eller kon-
sekvens for den enkelte.
Som afslutning vil jeg påstå at det over-
hovedet ingen mening giver at skelne
mellem stammen og ikke-stammen. Denne

påstand ville være udelukket, hvis jeg selv
stammede. Alle, der stammer, har masser af
erfaringer med at ting er svære, fordi de
stammer. Følgelig er deres forestilling at de
ville have været lettere, hvis de ikke stam-
mede. At de selv tit møder vanskeligheder,
der ikke skyldes stammen, eller stammer
men ikke forbinder problemet med stam-
men ændrer intet ved grundantagelsen om
at det ville være lettere hvis de ikke stam-
mede. På et punkt har de ret. At de stam-
mer og forbruger ressourcer til at håndtere
stammen er et faktum. Men om de
håndterer det på den ene eller den anden
måde bliver ikke det afgørende. Det
afgørende er om de selv er tilfredse med
resultatet og om de har ressourcerne til
rådighed.
Det er her stammebehandling bør have sit
fokus, både når man griber ind med be-
handling i forhold til et etableret og
udviklet stammeproblem og når man griber
ind på forhånd for at forebygge
eksistentielle belastninger, der skyldes stam-
men. Indtil årsagen til stammen er fundet
vil stammen være en foreteelse der
eksisterer, hvad enten den er åben eller
skjult. Lige så længe bør bestræbelsen for
behandling gå på at stammen ikke kom-
mer til at spille en afgørende rolle for
individets liv og muligheder.

Eigil Laulund
Tale-og hørepædagog

Denna av författaren förkortade debattartikel har
tidigare publicerats i Dansk audiologopædi
nr 2 i maj i år.

Författaren har varit aktiv i den svenska Ar-
betsgruppen för intensiv stamningsterapi
sedan 1984. Han har arbetat med stamning
i Danmark och Norge sedan 1980 och ar-
betar nu heltid med stamning, med barn
och vuxna, vid Freder iksborgs amts
Kommunikationscenter (taleinstitut).
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Till minne av Susanna Nilsson

✝  12 juli 2002

Susanna Nilsson gick logopedkurs
       XIX i Stockholm under åren 1989-

1992. Hon hade då en skiftande och
bred samling erfarenheter bakom sig med
bland annat arbete i blomsteraffär och vis-
telse i USA där hon studerat i Colorado.
Under logopedutbildningen var det
experimentalfonetiken som mest fångade
hennes intresse och som examensarbete ge-
nomförde hon en undersökning där
nasaleringsmätning med NORAM stude-
rades.

Efter utbildningen flyttade Suss från
Uttran söder om Stockholm där hon vuxit
upp, till Gotland för att arbeta som logo-
ped vid logopedmottagningen i Visby. Hon
arbetade med röstpatienter, laryngek-
tomerades rehabilitering samt barn med
gomdefekter och nasaleringsproblematik.
Hon var också den i personalgruppen som
hade mest kontakt med foniatern när
denne regelbundet besökte Visby som kon-
sult. Hon uppskattade detta samarbete och
lärde sig mycket om de olika röst-
diagnoserna och behandlingen av dessa.

Suss deltog i Ann-Christine Olssons
kurser i förebyggande röstvård. Med
mycket inspiration och kunskap i bagaget
startade hon den egna verksamheten
”Röstskolan” inom ramen för logoped-
mottagningen i Visby. Här höll hon kurser
i förebyggande röstvård för personalen vid
Vägverket på Gotland, för telefonisterna
vid Gotlands kommun och vid Samhall
samt för de anställda vid Gotlandsradion.
Suss var driven och kreativ och hon kunde
lätt känna entusiasm och inspiration till nya
projekt.

På Gotland var Suss engagerad i bland
annat ridning, dans och körsång. Under flera
somrar medverkade hon i medeltidsveckans
uppsättning av Mysteriespelen i St Nicolais
ruin. Hon var konstnärligt begåvad och
ägnade sig bland annat åt handarbete, kera-
mik och akvarellmålning. Hon njöt också
mycket av den gotländska naturen och fram-
för allt av promenader längs havet.

Under lång tid kämpade Suss mot en
kronisk tarmsjukdom som krävde mycket
energi och sträng diet. Sjukdomen följde
henne hela tiden och hon fick i perioder
betala ett högt pris för att leva ett så nor-
malt liv som möjligt. Helst av allt ville hon
arbeta och vara stark och glad och hon
sörjde den energi och uthållighet hon ti-
digare besuttit. Hennes självförtroende
sviktade och allt oftare under det sista året
kände hon sig ensam och ledsen.

Suss uttryckte en önskan om att bli
ihågkommen så som när hon ”var som
bäst”. Med dessa enkla ord har hon lyck-
ats formulera precis det som vi väl alla
skulle önska. Med Suss person är detta inte
någon svår uppmaning. Hon var en fan-
tastisk och mycket varm människa. Hon
hade nära till ett förlösande och smittande
skratt och var också en god lyssnare såväl i
patientkontakter som privat. Hon lade ner
stor omsorg om sina vänner med bland
annat brev, telefonsamtal och ett öppet och
generöst hem. Mitt i den mörka sorgen
och tomheten som Suss lämnat efter sig,
skymtar en tacksamhet över att ha fått fin-
nas i hennes närhet och ta del av hennes
varma person.

Jenny Iwarsson
Anna-Karin Byfält
Maria Andersson

Kerstin Andersson
Saga Öfors

Liv Fridefors
Eva Källkvist

Sanna Holstein
Vivi Persson.
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Aulan på Universitetssjukhuset i
Lund var fullsatt och i publiken
fanns företrädare för många olika

specialiteter och yrkesinriktningar från hela
Sverige. Eftermiddagen ägnades åt presen-
tationer där forskningsgruppen för klinisk
barnspråksforskning vid Institutionen för
logopedi och foniatri, Lunds universitet, in-
formerade om pågående arbeten.

FÖRELÄSNINGEN INLEDDES med en kort
jämförelse mellan språklig förståelse och
språklig uttrycksförmåga och en definition
av begreppet pragmatik. Här använde Do-
rothy Bishop ett exempel, nämligen ”The
fish is on the table”, som enligt den bok-
stavliga tolkningen, A (”bottom-up proces-
sing”), betyder att det ligger en fisk på bor-
det och enligt den mer överförda tolk-
ningen, B (”top-down processing”), bety-
der att alla är välkomna att sätta sig ner och
äta och att det är fisk som bjuds. För att
klara av att göra tolkning B krävs att man
tar hänsyn till kontexten, sammanhanget
och dessutom avslöjar talarens intention,
nämligen att man ska sätta sig till bords för
att värdinnan bjuder. Denna förmåga till
kontextanpassad tolkning är en del av den
pragmatiska förmågan och används också i
den egna uttrycksförmågan i och med att
man avgör vad som är relevant i relation
till sammanhanget och tar hänsyn till vad
de tilltänkta lyssnarna verkar vara intresse-
rade av.

DÄREFTER följde en genomgång av och
jämförelser mellan olika diagnoser, som rör
språkförmåga och språkanvändning. Bishop
inledde med diagnosen specifik språkstörning
(SLI), som kännetecknas av att de struktu-
rella aspekterna fonologi och grammatik
utgör huvudproblemet, medan icke-verbal
kommunikation och förmåga att använda
språket kontextanpassat ofta anses vara gan-
ska välfungerande delar. Sedan följde en
kort karakteristik av diagnosen autism, där
problem med pragmatiken t ex i form av
bokstavlig tolkning och irrelevanta kom-

mentarer är delar av huvudproblematiken
tillsammans med sociala svårigheter och
svårigheter med föreställningsförmåga som
inte enbart är sekundära till de språkliga
svårigheterna. Sedan jämfördes specifika
utvecklingsavvikelser som ofta kännetecknas
av försening snarare än störning och genom-
gripande eller generella utvecklingsavvikelser utan
närmare beskrivning, som drabbar många
områden och oftast förknippas med avvi-
kelser/störning snarare än bara försening.

DOROTHY BISHOP menade dock att ovan
beskrivna diagnoser ofta visat sig överlappa
i symptomatologi och alls inte kan anses
vara helt skilda från varandra. Enligt bl a en
amerikansk studie av Paul et al., (1991)
verkar det vara så att barn med SLI har prag-
matiska svårigheter även om man enbart
tar hänsyn till icke-verbal förmåga och alltså
bortser från språkets verbala komponenter.
Vidare refererades till en annan amerikansk
studie (Rice et al., 1991), som visat att san-
nolikheten bara var hälften så stor för barn
med språkstörning att bli tilltalade av kam-
raterna på dagis som för barn utan språk-
störning. Det var även mycket mindre san-
nolikt att barn med språkstörning svarar
på tilltal från andra barn än vad det var för
barn utan språkstörning. Barnen med
språkstörning tar över huvud taget betyd-
ligt färre initiativ. Värt att notera var att barn
som var andraspråksinlärare uppvisade
samma mönster som barn med språk-
störning, vilket kan tolkas som att ovan
beskrivna kommunikationssvårigheter inte
är kopplade till specifik språkstörning utan
snarare till grad av språklig förmåga.

DETTA RESONEMANG ledde vidare till frå-
gan om pragmatiska svårigheter är sekun-
dära till låg språklig förmåga. Det som talar
emot denna hypotes är att pragmatiska pro-
blem ofta innebär mer än bara omognad
och också inkluderar problem med icke-
verbal kommunikation (t ex Bishop &
Adams, 1991; Bishop et al, 2000). Vidare
tycks det inte finnas någon korrelation

mellan språklig uttrycksförmåga och sociala
förmågor. Det finns också bevis för att
autismliknande störningar kan förekomma
hos barn med SLI (Bartak et al. 1975).

EN ANNAN MÖJLIG tolkning av pragma-
tisk störning vore att det skulle röra sig om
en lättare variant av autism (Bolton et al.,
1994), som menar att autism inte behöver
förutsätta svåra problem inom hela triaden
av svårigheter med språk, social förmåga
och beteende, många kanske endast upp-
visar en ”partiell fenotyp” av autism.

I KLINISK PRAXIS har kluster av semantiska
och pragmatiska svårigheter beskrivits
(Rapin &Allen, 1983) med symptom som
flytande, tydligt uttalat och välformulerat
språk med förståelsesvår igheter och
konversationsproblem i form av dålig an-
passning av de egna inläggen till samtalet
med tangentiella, ologiska eller direkt opas-
sande kommentarer trots ett tydligt intresse
av kommunikation. Conti-Ramsden et al.
(1997) gjorde en omfattande studie av 241
barn med språkliga problem på olika språk-
skolor i England och kunde konstatera att
pragmatiska problem inte fångas tillfreds-
ställande på standardiserade språkliga test.
Ändå är det ofta just pragmatiska problem
som lärarna undrar över. Conti-Ramsden
och Bishop är överens om att pragmatisk
språkstörning ska frikopplas från semantiska
svårigheter och inte uppfattas som ett syn-
drom eller kluster. Dessutom har det ald-
rig varit en officiell diagnos, utan officiellt
har symptomen fått rubr iceras som
PDDNOS (Pervasive Developmental Dis-
order Not Otherwise Specified) för att
barnen med pragmatisk språkstörning ska
kunna erhålla resurser i förskolan/skolan.

FRÅGAN om hur man diagnostiserar prag-
matiska svårigheter diskuterades sedan. Ett
givande, men mödosamt sätt är att trans-
kribera hela konversationer med barnet i
fråga och därefter analysera dialogen enligt
i förväg fastställda principer (Bishop et al.

Intressant om pragmatik i Lund
Professor Dorothy Bishop besökte sina forskarkolleger inom barnspråks-

forskning i Lund 25-26 april 2002. Besöket var arrangerat av professor

Ulrika Nettelbladt, som hälsade alla intresserade välkomna till denna

halvdagsföreläsning under ämnet pragmatikstörningar.
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2000). Som utgångspunkt eller material kan
man t ex använda foto av en vardagssitua-
tion och be barnet berätta vad som hän-
der. Ett annat förslag är skattningsskalor, där
människor som känner barnet väl får skatta
olika aspekter av barnets kommunikation
och beteende. Ett exempel är den av Do-
rothy Bishop framtagna skalan ”CCC”
Children’s Communication Check list
(Bishop, 1998). ”CCC” har flera delskalor
och inom varje delskala finns påståenden
om olika aspekter av barnets förmåga till
samtal. ”CCC” har översatts till svenska och
danska och utprövas för närvarande inom
ramen för två magisteruppsatser vid Insti-
tutionen för logopedi och foniatri, Lunds
universitet (handledare: Ulrika Nettelbladt,
Birgitta Sahlén och Karl Radeborg).

FÖR ATT SÖKA KLARHET i differential-
diagnostik, gjorde Dorothy Bishop på ba-
sis av studier med CCC ett urval av barn
med högfungerande autism (5 barn), barn
med specifika pragmatiska svårigheter (26
barn) och barn med mindre tydliga prag-
matiska svårigheter (16 barn) i syfte att
belysa relationen mellan pragmatiska svå-
righeter och autism (Norbury et al., in
press). Alla fick göra ADI-R, en diagnos-
tisk föräldraintervju för autism och ADOS-
G, ett observationsmaterial för autism samt
SCQ, Social Communication Question-
naire, en enkät med 40 ja/nej frågor för
föräldrar. Man fann ingen signifikant över-
ensstämmelse mellan ADOS-G och ADI-
R. Enligt Dorothy Bishop kunde man kon-
statera att viss överdiagnostik kan före-
komma för alla diagnoserna, men att man
även riskerar underdiagnostik, framför allt
av barn som är särskilt duktiga på att be-
svara frågor.

VIDARE BERÄTTADE BISHOP om en studie
av barn med neuropsykiatriska problem,
främst ADHD. Där framkom att pragma-
tiska svårigheter är vanliga hos barn med
ADHD samt att koncentrationsstörning
och hyperaktivitet förekommer hos barn
med såväl ADHD som hos barn med au-
tism och pragmatisk språkstörning, dock
mindre vanligt förekommande hos barn
med SLI (Bishop & Baird 2001). Störst svå-
righeter hade barn med pragmatisk språk-
störning, barn med högfungerande autism
och barn med autism. Följande uppgifter
vållade dem störst svårigheter: att återbe-
rätta händelser, fråga efter information samt
erbjuda information. De hade ovanliga el-
ler udda drag i ögonkontakt, gest-
användning och sättet att berätta, empatisk
förmåga, interaktionsförmåga, ansiktsut-
tryck, social respons, initiativförmåga till
kontakt samt insikt i sociala relationer.

SAMMANFATTNINGSVIS kan sägas att barn
med kommunikationssvårigheter är en he-
terogen grupp och att vissa barn med prag-

matiska problem egentligen borde få diag-
nosen autism eller PDDNOS - dock inte
alla. Icke-autistiska barn med pragmatiska
svårigheter kan vara sociala och pratsamma.
De kan också använda både verbalt och
icke-verbalt uttryckssätt. De kan dock ha
stereotypa drag i språket, t ex prosodiskt.
Viktigt att tänka på är att symptomen för-
ändras över tid med ökad ålder och mog-
nad. Vilket bemötande barnen får har också
betydelse för deras utveckling. Det är vik-
tigt att vara medveten om test- och
bedömningssvårigheterna för barn som har
språkförståelseproblem. Kategoriska dia-
gnoser är inte välavpassade till verkligheten,
bättre är det då med dimensionellt tänkande
på basis av symptombeskrivningar av det
enskilda barnets både styrkor och svag-
heter.

I DEN AVSLUTANDE DISKUSSIONEN ställ-
des frågan om hur Dorothy Bishop ser på
intervention. Hon menar att barn med så-
väl autism som pragmatisk språkstörning
behöver välutbildad och informerad per-
sonal samt att så många som möjligt i bar-
nens omgivning bör vara införstådda med
problematiken. Lösningarna bör även vara
individuellt anpassade och ofta är under-
visning i liten grupp att föredra, åtmins-
tone i perioder av skolgången.

Barbro Bruce och
Christina Samuelsson

Doktorander vid
Institutionen för

logopedi och foniatri
Lunds universitet
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Kolsyrad vätskas effekt på sväljnings-
funktionen vid amyotrofisk lateral-
skleros
Ketty Andersson

Amyotrofisk lateralskleros är en degenera-
tiv sjukdom som påverkar motorneuron i
centrala nervsystemet. Den viljemässiga
muskulaturen drabbas.
Dysfagi betyder svårighet att svälja (Lind-
skog 1997) och uppträder hos flertalet ALS-
patienter. Sväljningsförloppet delas ofta in
i tre faser; oral, faryngeal och esofageal. Vid
ALS är det framförallt den orala fasen som
blir påverkad, följd av den faryngeala. Kost-
anpassning är den vanligaste behandlingen
av sväljningssvårigheter. Det finns antagan-
den i litteraturen att kolsyrad vätska kan
optimera sväljningen.
Syftet med föreliggande studie var att un-
dersöka effekten av kolsyrad vätska på
sväljningsfunktionen hos personer med
ALS. Försöksgruppen bestod av fem per-
soner med klassisk ALS. En videoröntgen
av sväljningsförloppet utfördes. Tre kon-
sistenser testades; trögflytande, tunnflytande
samt kolsyrad vätska. Försökspersonerna
fick 5 ml vätska per sväljning. Resultaten

tyder på att kolsyrad vätska ger en effekti-
vare sväljning. Det förelåg dock inga signi-
fikanta skillnader mellan vätskorna för hela
försöksgruppen. Personer med ALS kan
drabbas av problem med tal, röst och svälj-
ning. Logopeden spelar därför en viktig roll
i bedömning och behandling av denna pa-
tientgrupp. Ytterligare forskning krävs för
att bättre förstå hur vi kan hjälpa personer
med ALS.

Undergrupper bland vuxna som stammar
Cecilia Carlson & Pia Sjölund

Under de senaste 100 åren har forskare
försökt lösa gåtan kring stamning, men fort-
farande är den bakomliggande orsaken
oklar. Uppsatsen inleds med att delar av de
senaste rönen inom stamningsforskningen
redovisas. Idag görs i Lund bland annat stu-
dier på kopplingen mellan hjärnans signal-
substanser och dess inverkan på personlig-
het och stamning. Vår studie knyter an till
denna forskning, genom att med hjälp av
neurofysiologiskt grundade variabler söka
drag i personligheten hos vuxna personer
som stammar. Syftet är att kunna dela in
försökspersonerna i undergrupper, vilket

kan vara ett viktigt led i sökandet efter bak-
omliggande orsaker till stamningen. Att
finna dessa grupper kan i förlängningen
också underlätta anpassningen av
stamningsterapier till olika grupper/indi-
vider.
En grupp på 50 vuxna personer med stam-
ning fick svara på fyra olika frågeformulär.
Syftet med det första formuläret var att
samla in anamnestiska uppgifter för att få
en bred, individuell bakgrund för varje per-
son. Med detta formulär som grund har vi
sedan delat in testpersonerna efter tre av
Charles Van Ripers fyra utvecklingsspår.
Resultaten från de tre återstående formu-
lären har analyserats med hjälp av kluster-
analys i syfte att finna undergrupper.
Klusteranalysen har gjorts med hjälp av åtta
variabler. Resultatet blev tre kluster, varav
ett visade sig vara mer homogent än de
andra två. Den mest utmärkande variabeln
för den mest homogena gruppen angav en
eventuell ADHD-problematik i barndomen.
Mer forskning behövs dock för att bekräfta
om stammande personer med ADHD i
barndomen verkligen utgör en undergrupp.
Naturligtvis måste också sökandet efter yt-
terligare nya undergrupper fortgå.

Examensarbeten i
logopedi 2002
Kurs 19 i Lund

Här följer sammanfattningar av några av de senaste examensarbetena

från Lund. Magisteruppsatserna kan beställas i sin helhet från

Margit Håkansson, tel 046-17 27 76, Margit.Hakansson@logopedi.lu.se
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Har röstterapi långtidseffekt? Retrospektiv
studie av patienter med funktionella röst-
besvär 1-3 år efter avslutad behandling
Elin Cedergren & Lena Larsson

Syftet med studien var att försöka kartlägga
hur pass bestående effekten av röstterapi
egentligen är, samt att titta närmare på några
faktorer som eventuellt skulle kunna in-
verka negativt på långtidseffekten.
Undersökningen var retrospektiv och med-
verkande patienter var de som under åren
1998 - 2000 erhöll terapi hos logoped för
diagnoserna fonasteni, annan specificerad
röstrubbning eller röststörning ospecifice-
rad. Dessa diagnoser valdes av det praktiska
skälet att vi skulle få tag på tillräckligt många
patienter. I den kliniska verkligheten över-
lappar dessutom dessa diagnoser varandra
och någon annan behandling än röstterapi
är i regel inte aktuell.
Samtliga patienter hade fått sin behandling
på avdelningen för Röst- och talvård i Lund
och information om dem inhämtades från
journalarkiv. 130 patienter återfanns, och
94 av dessa kunde nås och ville delta i stu-
dien. Vi genomförde en telefonintervju i
vilken de fick besvara frågor om sin sub-
jektiva röstupplevelse samt hur terapin upp-
fattats. De fick även svara på frågor om röst-
krav i sitt eventuella yrkesliv samt om de-
ras familjesituation förändrats sedan avslu-
tad behandling. Information om patientens
tidigare logopedterapi inhämtades från
journaler och sammanställdes i ett terapi-
protokoll.
Vid sammanställning av resultaten fram-
kom två grupper: inga besvär bestående
av 50/94 (53%) patienter och besvär be-
stående av 44/94 (47 %) patienter. I den
senare gruppen förekom varierande grad
av röstrelaterade symptom, av vilka hes-
het var vanligast. Jämförelse mellan grup-
perna inga besvär och besvär visade inga
statistiskt signifikanta skillnader vad gäl-
ler könsfördelningen eller eventuella för-
ändringar i patienternas familjesituation.
Däremot framkom det att antalet kvin-
nor som söker logopedisk hjälp är be-
tydligt större än antalet män. Att antalet
terapitillfällen var något fler hos grup-
pen med besvär (8,75) än hos inga be-
svär-gruppen (7,6) visade sig inte vara
statistiskt signifikant. Inte heller terapi hos
student visade sig ha någon betydelse för
långtidseffekten. Vad gäller röstkrav i yr-
ket framkom en signifikant skillnad mel-
lan de båda grupperna, vilket visar att
röstkrav har avgörande inverkan på röst-
funktionen.
Endast 2/94 (2,1%) patienter hade sökt vård
för röstbesvär efter avslutad behandling och
1/94 (1,1%) önskade ny terapi vid tidpunk-
ten för telefonintervjun. Majoriteten av
patienterna (74%) var helt nöjda med den
terapi de fått, medan 8,5% önskade bättre
uppföljning och 6,5% bättre kontinuitet.

Studien bekräftar att det företrädesvis är
personer med röstkrävande yrken som rap-
porterar röstrelaterade besvär, men att de
allra flesta även på sikt kan hantera sina
röstkrävande yrken minst 1-3 år efter av-
slutad terapi. Endast en patient önskade ny
logopedterapi.

Språklig screening vid 18 månader - en
uppföljningsstudie vid 4,5 år
Åsa Falk, Maria Månsson, Angelique
Stenvall & Stina Svensson

Syftet med föreliggande studie var att un-
dersöka om man med en språklig screening
på barn vid 18 månaders ålder kan skilja ut
de barn som bedöms ha språksvårigheter
vid 4,5 år. Ytterligare ett syfte var att utvär-
dera om det fanns någon del i 18-
månadersscreeningen som bäst kunde
predicera språkstörning eller om alla delar
behövs. En språklig bedömning gjordes på
43 barn som var ca 4,5 år och som ge-
nomgått språklig screening vid 18 måna-
der. Vårt resultat visar att sex av de tio barn
som bedömdes ha språksvårigheter vid 4,5
års ålder hade bedömts ha brister i sin
kommunikationsförmåga vid 18 månader.
Vi fann ett medelstarkt statistiskt signifi-
kant samband mellan kommunikations-
förmåga vid 18 månader och språkförmåga
vid 4,5 år. Det var delmomentet kognition
i den tidiga kommunikationsbedömningen
som bäst kunde predicera framtida språk-
förmåga och därför bör det ges stort ut-
rymme i utformandet av ett tidigt språk-
ligt screeningmaterial.

Verbalt arbetsminne, ordinlärning och
läsförmåga hos normalspråkiga svenska
barn i åldern nio till tolv år
Pia Fries & Anna Holmberg

Enligt forskare är arbetsminnet, eller rät-
tare sagt en däri ingående komponent, det
fonologiska korttidsminnet (den fonologi-
ska loopen), en förutsättning för förmågan
att lära in helt nya ord. Det fonologiska
korttidsminnet anses också ha stor bety-
delse för läsförmågan.
Målsättningen för studien var dels att un-
dersöka hur normalspråkiga svenska barn i
nio- till tolvårsåldern presterar på ett bat-
teri av testuppgifter för ordinlärning, ver-
balt arbetsminne och läsförmåga dels att
studera relationen mellan verbalt
arbetsminne och ordinlärning respektive
läsförmåga. Studien är en del av ett mera
omfattande projekt som jämför språkligt
korttidsminne och ordtillägnande hos barn
med hörselskada och barn med specifik
språkstörning.
I studien ingick 38 normalspråkiga barn i
åldern 9;5 - 12;4 år. Resultaten visar att
det verbala arbetsminnet korrelerar signi-
fikant med förmågan att lära in nya ord
och med läsförmåga (avkodning och läs-

förståelse). Beträffande det fonologiska
korttidsminnet visade sig de normalspråkiga
barnen uppnå en takeffekt på det test som
vi använde, nämligen repetition av ryska ord.
Vår tolkning av resultaten är att det inte
räcker med att kunna hålla en fonologisk
korttidsrepresentation av ett nytt ord i min-
net (den fonologiska loopen) för att lära in
det. Resurser från hela arbetsminnet be-
hövs. Nya ord lärs oftast inte in isolerat utan
i kontext. Barnet måste då samtidigt kunna
bearbeta inkommande språklig information
(d v s uppfatta och tolka ett meddelande)
och kvarhålla en korttidsrepresentation av
det nya ordets exakta ljudbild för att ordet
ska bli en del i barnets lexikon.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos
vuxna. Omfattning - konsekvenser - lös-
ningar
Linda Hansson

Avsikten med detta arbete var att studera
och belysa den problematik som läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi medför i vuxen
ålder, med fokus på problematikens om-
fattning, svårigheter, emotionella och prak-
tiska konsekvenser samt på hur väl utbud
av och tillgång till rättigheter och
kompensatoriska hjälpmedel överrens-
stämmer med varandra. Studien genomför-
des via djupintervjuer av åtta vuxna indi-
vider med etablerade läs- och skrivsvårig-
heter. Intervjuerna bandades, transkribera-
des och analyserades via narrativ struktu-
rering utifrån ett subjektivt perspektiv. Av
studien framkom att svårigheterna främst
präglades av genanta felstavningar, en ful
handstil och en långsam läsning, där för-
ståelsen ofta gick förlorad. Det vardagliga
livet påverkades avsevärt av individernas läs-
och skrivsvårigheter, då vårt samhälle är
uppbyggt kring det skrivna språket. Vidare
framkom att läs- och skrivsvårigheterna
utgjort ett hinder för individerna att ut-
vecklas efter sina begåvningsmässiga
förmågor samt för att nå önskade mål. Läs-
och skrivsvårigheterna visade sig även ha
haft en negativ inverkan på såväl självför-
troende som personlighet med bland an-
nat undvikandebeteenden som följd.
Skoltiden beskrevs som plågsam, då indi-
viderna, mestadels på grund av omgivning-
ens okunskap om och intolerans inför de-
ras svårigheter, blivit missförstådda och
behandlats som mindre begåvade. Idag fö-
rekommer det en stor diskrepans mellan
utbud av och tillgång till rättigheter och
kompensatorisk hjälp. Än idag har vårt sam-
hälle inte lyckats anpassa sig till individer
med läs- och skrivsvårigheter så att de på
lika villkor kan delta i vårt demokratiska
samhälle.

Återstående sammanfattningar publiceras i
ett senare nummer av LN.
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Studentuellt

Jag hade tillbringat snart en vecka på ön.
På dagarna insmord i ett tjockt lager vit
solskyddskräm för att lura en sol som tyck-
tes vilja både älska och döda. Om kväl-
larna sittande på balkongen, lyssnande på
cikadorna, förnöjt mumsande på solmogna
tomater, fårost, oliver och tzatziki, läpp-
jande på ett överkylt, lokalproducerat, bil-
ligt vin. Kort sagt: en ljushyllt, rödmosig
och vanlig svensk charterturist i en grek-
isk arkipelag. Som sådan småpratar man
med grannarna från balkongen. Bredvid
mig bor två unga män, knappt 20 år gamla,
men redan beresta:

- Hej! Mannen! Är det dyrt i Grekland,
eller!  Vi var i Egypten förra sommaren.
Det skulle du pröva, mannen! Där fick du
skorna putsade så fort du kom ut från ho-
tellet. Praktiskt taget gratis, mannen! En helt
annan känsla för service än här...Den ene
av dem kliar sig belåtet på bröstet och jag
kan inte undgå att lägga märke till en kraft-
ig guldkedja som hänger om hans hals. Han
påminner lite grand om en tupp när han
nonchalant lutar sig mot balkongräcket,
med en drink i ena handen och en cigarrill
i den andra. - Jaså minsann, mumlar jag och
smuttar på mitt vin, lite osäker på om jag
låter tillräckligt imponerad över denne
världsvane resenär. I stället erfar jag ett visst
obehag. Jag känner nämligen igen en atti-
tyd från mångårigt extrajobbande som taxi-
chaufför i Göteborg.

I samma ögonblick kommer jag att
tänka på vad som hände några timmar ti-
digare nere i matvaruaffären på ön. Och
det är nu jag sätter ett fiskben i halsen.
Hostanfallet blir allt annat än diskret och
ännu fler grannar kastar både deltagande
och muntra blickar åt mitt håll från sina
respektive balkonger.

Varje dag hade jag köpt ett avlångt, vitt
bröd. Eftersom papperspåsarna som man
skulle lägga brödet i var alldeles för korta,
brukade jag ta två påsar och försöka åstad-
komma en så hermetisk tillslutning som
möjligt, för att brödet inte skulle torka till
kvällen. Detta hade gått bra hittills. Så dock
inte idag.

Denna dag händer något som får mig
att vakna ur min semesterdvala. När man-
nen i kassan skall slå in priset på brödet,
fullkomligt sliter han, med en vresig gest,
bort den ena påsen. Hans fru står vid fot-
ändan av kassan och packar ner varorna och
när jag betalat sträcker jag fram handen mot
henne. Hon står nämligen och håller den
demolerade brödpåsen förstrött i handen.
Denna påse vill jag ha tillbaka. Hennes blick

möter min. Hon visar inget som helst
tecken på att förstå.

Jag kastar en menande blick på påsen,
nickar och sträcker fram handen ytterligare.
Det är då det händer. Hon gömmer raskt
papperspåsen bakom ryggen. Jag ler åt detta
lilla skämt och säger vänligt på min
Göteborgskt sjungande engelska:

- Could I have that bag, please?
- No.
Jag ler igen, denna gång lite bredare, och

väntar på att situationen ska lösas upp med
att hon skrattar eller ler och ger tillbaks
påsen. Men inget av detta sker. Hon ger
inte tillbaks påsen. Hon skrattar inte. Hon
ler inte. Och hon säger ingenting. Jag vän-
der mig till hennes man: - - In fact, I´d
rather like to have that second bag...Hans
ansikte är ointagligt som hos en gränsvakt
vid en sedan länge raserad järnridå. Men
när han slutligen tar till orda kommer sva-
ret som två piskrapp:

- One bread! One bag!
Det är nu adrenalinet plötsligt ger sig

till känna i muskler och hårrötter. Det är
nu som hjärtat plötsligt slår hårt och krop-
pen bereder sig på kamp eller flykt. Det är
nu jag förstår att DETTA ÄR KRIG!

- Excuse me, sir. Do you possibly happen to
be the owner of this Supermarket?

- Yes.
- Well, let us then join together in a little

prayer.
- ???
- Let us pray to the great God above, that

you, very, very, VERY soon, become a multi
millionaire.

- Excuse me???
- Let us hope that you soon may leave this

business to someone else.
- ???
- To a dealer, more serious and competent

than you. Sir.
Tänkte jag säga. Skulle jag sagt. Om jag

varit tillräckligt snabb. I alla fall något i den
stilen, om jag bara haft tillgång till mer än
den elementära skolengelskan. Ni vet, det
där med att verkligen behärska ett språk
och dess uttrycksmedel. Inte vara begrän-
sad till att kunna be om mat, om uppmärk-
samhet eller om att få gå på toaletten...

Istället står jag där i något som känns
som en evighet, innan jag med tillkämpat
lugn hör mig själv bräka fram: - But I...but
I...but I want two bags! It is very hot outside
and the bread will get dry.

I en mycket kort ton, men samtidigt
ytterst avmätt, svarar mannen: - No. I don´t
think so. (Slutdiskuterat din dumma, bort-

skämda turist. Capiche?) Jag känner hur
min egen tuppkam slokar. Kampviljan är
nästan bruten. Och kanske är det istället
ett uttryck för flykt när jag suckar:

- OK. Could I buy a bag, please?
- ?
- How much do you want for a bag?
- Ten cents.
Jag ser överseende på denna småsinta nä-

ringsidkare, plockar utstuderat långsamt fram en
sedel på TIO (!) EURO, låter den nonchalant
singla ner på disken, går bort till brödmontern,
tar en ny påse, stoppar ner brödet och går. Bakom
min rygg hör jag hur mannen tillintetgjord fumlar
med växeln, - jag ska ju rimligen ha tillbaka
nästan hundra kronor. Men jag vänder mig bara
lojt om i dörren, kikar roat på honom över
solglasögonens kant och ler avmätt:

- Just keep the change, man...
Tänkte jag säga. Skulle jag sagt. Skulle

jag gjort. Om jag varit tillräckligt snabb.
Avspänd röst. Välklingande engelska. Be-
tala hundra kronor för en papperspåse. Så
ska de tas. (Så de lär sig vad service är!)

Åter till balkongen och fiskbenet. När
jag klarat strupen och en hjälpsam granne
bjudit mig på ett glas ouzo...när vi små-
pratat en stund om ingenting och jag be-
rättat om den illvillige butiksägaren...när
natten börjat sänka sig och när havet och
människornas sinnen börjat stillna, så även
mitt...då tänker jag, att det kanske är lika
bra att man inte alltid är så snabb i käften.
Hade jag känt mig nöjd nu, om jag lyckats
formulera alla de där dräpande replikerna?
Hade jag varit stolt över mig själv om jag
lyckats förnedra en kanske utbränd butiksä-
gare och fått erfara den lille pojkens känsla
av att vara omnipotent och fullständigt
oövervinnelig? Ja, kanske.

I mörkret skålar de båda ungtupparna
med mig från sin balkong: ”Eeegyyypten!
Heeelt annan känsla för seeervice, man-
nen!” En halvtimme senare har de slock-
nat. Men stjärnorna lyser klart. Cikadorna
spelar. Och efter ännu ett glas vin känner
jag mig plötsligt som en god människa.

Men av någon märklig anledning be-
sökte jag aldrig mer den där butiken.

(FOTNOT: Esprit d´escalier - med reser-
vation för stavfel är detta ett franskt uttryck för
den där fantastiska repliken som man kommer
på i trappan, när dörren slagit igen bakom
en och man går hem med svansen mellan
benen...)

Per-Anders Bringfelt
kurs XIII

Göteborg

Esprit d´escalier
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Språkliga förändringar vid
demenssjukdomar

- intresserad ?
Vi är en grupp logopeder som efter att ha gått
5 poängkursen ”Språk och talutredningar vid

demenssjukdom”
 Hösten 2001 bestämt oss för att en gång per termin
träffas för diskussioner om patientfall, litteratur m m.

Arbetsnamnet för gruppen är än så länge
Logopedgruppen för demenssjukdomar.

Vi vill gärna bjuda in Dig som är intresserad av detta.
Nästa möte blir den 23/10, kl 14.00-16.00 på

Stockholms sjukhem
Mariebergsgatan 22, Stockholm.

VÄLKOMNA !

Gunilla Zaar
Stockholms sjukhem
tel: 08/ 617 12 75

gunilla.zaar@stockholmssjukhem.se

Informera era dysfagi-
patienter!
Föreläsningar om sväljsvårigheter, hosta, bröstsmärtor och
patienträttigheter ges den 13 november 2002 kl 10-15 i Bjuv
utanför Helsingborg. Föreläsare är bitr professor Lita Tibbling
Grahn och sjuksköterskan, fil mag Gunnel Raadu. Se info
på Svenska Dysfagiförbundets hemsida:
http://hem.passagen.se/dysfagi

METAFON 
LOTTO&
MEMORY
14 lottobrickor med sche- och tje-ord samt

ord med konsonantkombinationer.
Gå in på vår hemsida www.dop.se och läs mer

om Metafon Lotto & Memory Ett och Två.

Pedagogisk Design
Box 4304
203 14 Malmö
Tel: 040-396590
Fax:040-396599
E-post:mail@dop.se

Låda Två ute nu!

Majblommans forskningsanslag

Till samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning
utdelas 1 miljon kronor. Sytet är att förbättra
livskvalitén för barn och ungdom i Sverige genom
att förebygga ohälsa eller bota och lindra sjukdom
och funktionsstörning.

Tvärvetenskapliga forskningsprogram och
forskningsprogram under uppbyggnad ges hög
prioritet. Vi välkomnar projekt där barn och
ungdomar själva kommer till tals
och projek som inriktas på
tillämpning av FN:s Konvention
om Barnets rättigheter.
Blankett och mer information
finns på www.majblomman.se
fr.o.m. den 30 september.
Ansökan poststämplad
senast 2002-12-02.

För ytterligare information: monica.nellis@majblomman.se
telefon 031-60 68 92

Planerade Praxiskurser: Härnösand 8 november 2002 •
Gävle 27 november 2002 • Stockholm 19 mars 2003.
Info: Britt Hellquist 040-396590 eller mail@dop.se

KURSKALENDARIUM

ANSLAGSTAVLAN

Christine Hyll
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Lediga platser

Kurser

Tfn 054-700 10 00
www.kau.se

Bilden som kognitivt och
kommunikativt stöd, 20 p

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om bilden
betraktad ur ett kognitivt, kommunikativt och pedagogiskt
perspektiv. Begreppet bild behandlas i ett teoretiskt perspek-
tiv, i förhållande till normal och avvikande utveckling och i
ett användarperspektiv.
Kurstid: vecka 4/03-vecka 47/03, halvfart, 6 tillfällen, sön-mån
Förkunskaper: grundläggande behörighet
Urval: 1) personer som handleder runt bildanvändande
2) övriga sökande. 30 platser.

Sista ansökningsdag 15 oktober 2002.

Mer information kontakta
Inst för utbildningsvetenskap, Eva Wallin eller Anna-Karin
Enwall tfn 054-700 17 11, se även www.uv.kau.se/spp/utb

Är du Logopeden som vill komma till vår nystartade språk-
förskola i Österåkers Kommun. Vi är nio barn i åldrarna 3-6 år
och fyra pedagoger

Vår språkförskola ligger i centrala Åkersberga lokalintegrerad i
en femavdelnings förskola.

Vi behöver din hjälp med att:
Handleda pedagogerna
Föräldrastöd
Utreda vid och inför inskrivningar
Samarbete med olika instanser som berör barn
med grav språkstörning

Tillträdesdag: snarast
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid

Hör av dig för vidare information till:
Bitr. rektor Sara Edström Tel: 540 817 96
Ped. samordnare Britt Kolsrud Tel: 540 815 78

Välkommen med din ansökan senast 15 oktober 2002

Ansökningshandlingar sändes till Bitr. rektor Sara Edström
Berga Skolområde, Skolvägen 2, 184 30 Åkersberga
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Vi söker två logopeder!

Jämtlands läns landsting är en av länets största arbetsgivare med  anställda. Landstinget skall verka för en god hälsa och en posi-
tiv livsmiljö i Jämtlands län. Östersund ligger mitt i Jämtland och bjuder därför på unika möjligheter till ett rikt friluftsliv. Naturen
och fjällen är nära! Det är t ex bara en timmes resväg till Åre. Östersund har en kompakt stadskärna med ett stort utbud av butiker,
restauranger och närservice av olika slag. Staden har ett rikt kulturliv och lättillgängligheten människor emellan tilltalar många.

Läs mer på www.jll.se

Område Hud-Infektion-Ögon-Öron

Vi söker dig som är legitimerad logoped! På Logopedmot-
tagningen vid Östersunds sjukhus finns fr om  ⁄   en ledig
tillsvidareanställning på  %, ref nr .

Arbetet på Logopedmottagningen innebär allmänlogopediska
arbetsuppgifter tillsammans med ytterligare två logopeder och en
sekreterare. Vi arbetar med tal- och språkförsenade barn, röst,
stamning och Läpp-, käk- och gomspalt. Studenter från Umeå gör
viss praktik här, vilket innebär möjlighet till handledaruppdrag
efter cirka två års arbete som logoped.

Vill du veta mera kontakta avdelningschef Linette Olson tel -

   eller logoped Cristina Jönsson tel -  . Facklig
företrädare, DIK, logoped Eva Arvidsson tel -  .

Välkommen med Din ansökan till:
Östersunds sjukhus
Hud-Infektion-Ögon-Öronområdets stab
Anneli Johansson
  Östersund

alternativt via e-post: anneli.johansson@jll.se

Sista ansökningsdag:  oktober .

Område Rehab-ortopedi

Östersunds Rehabcentrum, en del av Östersunds Sjukhus, är ett
länskompetenscentrum i Reumatologi och Rehabilitering. Här
bedrivs både sluten- och öppenvård i kompletta team med bl a
läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, logopeder,
neuropsykologer, kuratorer som alla arbetar med en helhetssyn på
patientens situation och behov.

Logoped, vikariat heltid vid avd F, ref nr .

Vi arbetar med att utreda, diagnostisera och behandla personer
med stroke och neurologiskt betingade kommunikations- och
sväljsvårigheter.

Kvalifikationer: Leg logoped, gärna med intresse för och erfar-
enhet av neurologiskt betingade kommunikations- och svälj-
svårigheter.

Varaktighet: Tillträde snarast, t o m -- med ev förlängning.

Lön: Ange löneanspråk.

Upplysningar: Avdelningschef Ann-Britt Lundgren, tel -  ,
logoped Brita Johansson, tel -   eller personalhand-
läggare Jan-Olof Hemmingsson, tel -  . Fackliga upp-
lysningslämnare, DIK-förbundet Eva Arvidsson, tel -  .

Skicka Dina kompletta ansökningshandlingar senast den  okto-
ber  till Östersunds Rehabcentrum, Områdesstaben, Ann-
Katrin Söderbom, Box ,   Östersund
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Barnhabiliteringen i Varberg och Falkenberg
söker

LOGOPED
HELTID VIKARIAT 030101-031231

REF NR 3020/02

Habiliteringen är en specialistverksamhet för utredning
och uppföljning av barn, ungdomar och vuxna med
tidigt förvärvade och varaktiga funktionshinder. Barn-
habiliteringen riktar sig främst till barn och ungdomar
med motoriska funktionshinder, utvecklingsstörning,
neuropsykiatriska störningar, svåra tal- och språk-
störningar samt gravt synskadade barn. Du kommer
att arbeta i ett team med arbetsterapeut, kurator, logo-
ped, läkare, pedagog, psykolog och sjukgymnast.

ARBETSUPPGIFTER: Utredning, diagnostisering och be-
handling av tal-, språk- och kommunikationsstörningar
samt ät- och dricksvårigheter. Information och rådgiv-
ning till föräldrar och personal kring barnet ingår också
i arbetet.

KVALIFIKATIONER: Leg. logoped. Erfarenhet av barn-
habilitering är önskvärd. Vi lägger stor vikt vid person-
lig lämplighet och samarbetsförmåga. Tjänsten är för-
enad med hem- och förskolebesök varför körkort är
önskvärt.

UPPLYSNINGAR: lämnas av avdelningschef Anita Anders-
son, tel 0340-48 15 81 eller logoped Carin Ivarsson,
tel 0340-48 15 69, 0346-560 91. Facklig företrädare
för SACO är Ingrid Kvist, tel 035-13 66 45.

ÖVRIGT: Lön enligt överenskommelse.

ANSÖKAN med betygskopior, meritförteckning och upp-
gift om referenser sänds till Handikappförvaltningen,
Kommunikationscentrum, Kansliet, 301 85 Halmstad.
Ange ref.nr, tidigaste tillträdesdag och löneanspråk.
Sista ansökningsdag 2002-10-21.

HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

www.lthalland.se

Stockholms produktionsområde
Handikapp & Habilitering

Habiliteringscenter Täby för vuxna söker

LOGOPED
Tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt
överenskommelse.

Arbetsuppgifter: är bedömning och behandling av vuxna med
tal- och kommunikationsstörningar, ät- och dricksvårigheter samt
att ge konsultation och rådgivning till personal, anhöriga m fl
som finns i den vuxnes närhet. Arbetet är omväxlande och va-
riationsrikt och har utrymme för kreativitet. Du arbetar i team
med arbetsterapeut, psykolog, kurator och sjukgymnast.

Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad logoped med
datorvana och körkort för bil. Stor vikt läggs vid personlig lämp-
lighet.

Upplysningar om tjänsten: Habiliteringscenterchef Monica
Brändström, tel 08-446 36 00. Facklig kontaktperson: Christine
Hyll, DIK, tel 08-442 41 70.

Välkommen med din ansökan senast 22 oktober 2002 märkt
med ref nr Hab 064/02 ställd till: Habiliteringscenter Täby för
vuxna, Kemistvägen 8, 2 tr, 183 79 Täby.

Annonsstopp för
Logopednytt nr 8-02 är

den 18 oktober!
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bedriver  länsövergripande högprofessionell verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med olika slags funktionshinder. Vi
arbetar i tvärvetenskapliga team med speciell  kunskap om funktionshinder och dess effekter på människans hela livs-
situation. Vi ca 140 medarbetare i organisationen varav ca 10 är logopeder.

Inom barnhabiliteringen finns tre distriktsteam samt  ett särskilt resursteam, Ekhaga, där man arbetar med komplicerade
utredningar, intensivbehandling och utbildning.

Vi söker nu

Till Barn och Ungdomshabiliteringen i Linköping,
1 LOGOPED
Tjänsten i Linköping är ett vikariat på ett år, ev längre, men vi kan därefter erbjuda tillsvidareanställning någon annan
stans  inom Landstingets Habilitering. I distriktslogopedens arbetsuppgifter ingår bla utredning, behandling, handledning/
information och introduktion av alternativa kommunikationssätt/ hjälpmedel. Upplysningar: Verksamhetschef Albert de
Haan Linköping tel 013 - 227136 eller 227382 E- post Albert.De.Haan@lio.se

Till Barn och Ungdomshabiliteringen i Motala
1 LOGOPED
Detta är, om du vill, en kombinationstjänst där du arbetar 75% med barn och 25% med vuxna.

Som logoped inom LSS Råd och stöd kommer du att arbeta med utredning, rådgivning och olika stödinsatser för vuxna
funktionshindrade. Insatserna kan ske direkt mot den funktionshindrade, men även mot anhörig eller personal i boende
mm.

Upplysningar: Verksamhetschef Anitha Lhådö tel 0141 - 78437 eller - 78424, E-post Anita.Lhado@lio.se

Till  resursteamet Ekhaga i Linköping,
1 LOGOPED som
ska arbeta med kommunikationsutredningar, utvecklingsarbete inom AKK-området (Alternativ och Kompletterande Kom-
munikation) samt utbildning till föräldrar, skolpersonal, kollegor m fl.

Du kommer att arbeta i ett tvärproffesionellt team tillsammans med arbetsterapeuter, tekniker och datapedagoger samt vid
behov även med övriga team inom Resursenheten, framför allt med det neuropsykologiska utredningsteamet, dysfagi-
teamet och med ett speciellt team för sittanpassningar.

Upplysningar: Verksamhetschef Gunilla Karlsson Tel 013 - 222418 E.post Gunilla.Karlsson@lio.se

Östergötland är en dynamisk region med goda arbets - och utbildningsmöjligheter – Landstinget  ingår i organisationen
SPEJA www.speja.nu som  kan hjälpa dig och din familj med bostad, arbete, skola, och barnomsorg.

Landstingets Habilitering satsar  på att utveckla både organisationen och medarbetarna; vi har  en  otraditionell lednings-
organisation, vi utvecklar system för resultatmätning och utvärdering, och vi håller på att förbereda för datoriserad vård-
dokumentation.

Vidare  satsar på vi  befattningsutveckling och kompetensutveckling för medarbetarna. Vi ser gärna att du bedriver egna
projektarbeten. Hösten 2003 startar  logopedutbildningen  i Linköping och detta skapar sannolikt ytterligare  förutsättningar
för tillgång till yrkesmässig utveckling på lokalt plan.

Du har för närvarande 9 kollegor, som hjälper och stöttar dig och som ger dig introduktion. Ni träffas regelbundet och
diskuterar metodutveckling och delger varandra ny kunskap.

Låter detta intressant?

Välkommen då med din ansökan senast 2002-10-20 till

Landstingets Habiliterings stab.  Munkhagsgatan 160, 587 25 Linköping



LOGOPEDNYTT
Inloggning för medlemswebben:
Användarnamn: Ditt medlemsnr (se adressetiketten)
Lösenord: Ditt födelsedatum (ååååmmdd)

POSTTIDNING

Vart kan väl inte en resa mellan Es-
kilstuna och Västerås bära hän?
Tågresan mellan de två städerna

belägna i varsitt landskap, Sörmland och
Västmanland, tar ca 30 minuter.
Eftermiddagståget vid halvfyratiden bru-
kar vara proppfullt av studenter som reser
mellan de två orterna vid Mälardalens hög-
skola. Det är näst intill omöjligt att få en
sittplats.

En dag i maj företog jag just en sådan
stimmig och svettig färd. Men jag hade tu-
ren att få en plats bredvid Rose-Marie
Dietrichson, lärare och författare. Vi sneg-
lade lite försynt på varandras papperstravar
- hon med manus till en ny bok, jag med
texter avsedda för uttalsträning. När så den
ömsesidiga nyfiken tog överhanden inled-
des ett givande samtal om ord och bild,
dikt och berättande, språk och stimulans.
Det visade sig, att Rose-Marie Dietrich-
son skrivit flera barnböcker, bl a ramsor och
lekar för riktigt små barn, samt diktat vers-
er om våra vanligaste fåglar. Jag kan inte
låta bli att berätta för mina kolleger om
dessa intagande och användbara böcker.

”Små små fötter” innehåller korta vers-
er avsedda för de allra yngsta. Verserna är
uppbyggda med stadig grundrytm och
enkla slutrim. Upprepningar, allitterationer
och assonanser är inslag i den verserade
väven. Ramsorna rör sig inom barnets be-
greppsvärld. Här bakas, badas, målas och
springs det. Några ramsor handlar om djur;
katten, snigeln, kossan, lammet och
gosedjuret nallen som förstås också får vara
med. Här finns ramsor som är tänkta att
ackompanjeras med rörelser, instruktioner
till de enkla rörelserna är diskret infogade

bredvid texten. I slutet finns ett par rara
”insomningsverser” av vaggvisetyp. Boken
är rikt illustrerad av Anette Blåberg. Barn i
olika åldrar och av skilda kulörer springer,
hoppar, gungar, kladdar, plaskar, skrattar,
mumsar och sussar över sidorna. Den milda
färgskalan och de tydliga konturerna kom-
pletterar texten och förhöjer känslan. Ett
exempel på en vers där barn och vuxna
riktigt kan ta ut rörelserna är:

Rusa, kuta, spring!
Skutta runt i ring!

Sväva sen omkring!
Tänk på ingenting!

Trippa högt på tå,
Lite si och så!

Hoppa! Hej och hå!
Rätt upp i det blå!

Jag tror, att logopeder kan ha god nytta
av den här läckra lilla boken i flera sam-
manhang. Varför inte titta i boken tillsam-
mans med barnet som går i tal- och språk-
behandling, läsa en vers, röra sig till ryt-
men, känna på rimmen, smaka på ljuden,
titta på bilderna. Den kan väl rekommen-
deras till föräldrar som undrar hur de bäst
ska stimulera sitt tal- och språksvaga barn
utan att ta över en behandlares roll.
Ramsorna inbjuder till lek med kroppen
och orden, likaväl som med sinnena och
ljuden.

”Pippi på rim” är avsedd för mellan-
stadiebarn. Här presenteras tjugotvå svenska
fåglar i ord och bild. Varje fågel får en egen
sida bestående av en bild och en fyrradig
vers med stadig puls och parvisa omväx-

Små små fötter - nya ramsor och lekar
Rose-Marie Dietrichson (text),  Anette Blåberg (bild)
2001, Eriksson & Lindgren
ISBN 91 87803 15 1

Pippi på rim
Rose-Marie Dietrichson (text), Lilian Anckarman (bild)
2001, Adastra Läromedel AB
ISBN 91 7179 633 9

lande manliga och kvinnliga rim.
Texten utmärks av enkla svenska var-

dagsord - jag kan faktiskt inte hitta ett enda
riktigt ovanligt eller krångligt uttryck. Typ-
snittet är tydligt och texten lite större
än brukligt. Illustrationerna av Lilian
Anckarman är tydliga och hållna i en be-
haglig färgskala. Varje fågel avbildas dels
verklighetstroget i sin rätta miljö, dels på
ett fantasifullt och oftast humoristiskt sätt
där fågeln utrustas med diverse utmärkande
och skruvade attribut (titta bara på tjäder-
tupparna som konkurrerar om hönan med
varsin knölpåk i högsta hugg). Boken av-
slutas med en faktadel där man kan lära sig
mer om varje fågel under rubrikerna: ut-
seende, miljö, bo, föda och övrigt. Även
denna bok finns det bruk för på en
logopedmottagning. Patienter med läs- och
skrivsvårigheter av olika genes kan ta till
sig de enkla texterna och förhoppningsvis
väcks lusten att läsa vidare. Rytmen och
rimmen utgör troligen stöd för minnet. De
dråpliga bilderna inbjuder till spontantal.
Faktadelen ger uppslag om hur man söker
nya kunskaper.

Större hackspett får representera fågel-
boken.

Med en spetsig näbb så stark,
Trummar han mot trädets bark.

Byxa röd och rutig väst -
han är klädd till middagsfest.

Båda böckerna kan varmt rekommen-
deras.

Eva Ihre
Cheflogoped

Eskilstuna

Recension


